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පටු 

ශුභාිිුස 
ංැඳින් 
ඉද්භාසයාු්කා්? 
ි්වභමා පුසභෂයා්ග්සාෂවයෂවිාඉද්භ  
ගර්භා්භ භවතෂයාඉද්භ 
වවභංානාී ාිැමාැමපාඇස්රා්කෂ ිා
දකතිභ්ාතගයාහැ ාතභි භවතෂයාඉද්භා  
ී ාිැමාැමෂගිාපමාදකතිභ්ාතගයාහැ ා
තභි භවතෂයාඉද්භ 
බිසා හභකාඉ්හභාසලෂ ාුටාැසරානස්ාවුා
ඉද්භා 
ඉි්හභ්සාවැහඳාගකාතභි භවතෂයාඉද්භා 
ඔිප  කකවසාු ගාරාතභි භවතෂයාඉද්භා 
ඉද්භාැගරසායකෂකාතව්භා්? 
ඉද්භාැගරසායකෂකාෂතත ැිාසරා්? 
ඉද්භෂවවානසම ාතභහාක්භාෂපතෂගතකොෂවි 
සලසායකෂකාැෙ? 

ඉද්භෂවවාි්ෂව්සිාංභාබවබිාමවුභාවිව්භි 
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ශුභාිිුස 

 සසයාුිිිභාී්හභං්ාිොෙ. ිහවභකාෂංවක 
ෂදවා ාරවභ්සකාි හභටාෂංවකාි භිතසකාී විභුා
ුබා  ංට්දා (ි්හ්හභලා ීෂහෙවා වි්හට) 
ෝභ්ිාෂතෂගවා්ා ෝභ්ිෂයාපබෂ්ා භවිා
ෂතෂගවා ්ා  ෝභ්ිෂයා ේභගා ිංභබවපිා
ෂතෂගවා්ාි්ංර්ාවමාෂවවභ.! 

ඉි්හභ්සා ිට්ර්ා ්වුා ිැහැි්්ඇ.  සා
්ව ෂ ා සසය්ා ීිිා  වග්සා තගමිා ඉ භා
පැංැදිාෂහිාත භාතගෙ. ඉි්හභ්සාෂුත්කාැ ැටා
 ි්ිටවපිා ඉි්හභ්ෂ ා ශදො ඉගැිනටවා ඉවිා
 වගභාාවුභිාතගුාීයිිාිසභාතගමිාසලත.   

ෂටාී යවාී වෂවෙොෂුතතගාගකාඉිහ්භ්සාමවිා
ොුාඉද්භවා් ා කාතප්ඇ. ැ ැ ිාඉද්භෂවවාමතා
සතානසාී යිිාවරංභ ෂුතෂගුා් ැඩානවාසතාපුවභා
වගාතගාගනත. 

 වැවිා ෂ්සා ුභෂසෙගතා ඉටා තුා ෂුතංැඇා
පිෂව කාසුානග්ුසරා ුැ ා ි්ි ටවපාදුා
ං ිංකාඉද්භෂවවාුභ්ෂසිාු්කාෂංොෂ්සකා
ඉටාතගමිාඉද්භාීවිිාතගාැ ැොසුාවග්සරා
 ුැෂ ත. 

ෂ්වැනා වැගදා ිසභවිෂගිා  ි්ි ටා ි්භ්සා
ෂගතඩාග ායොාුටාඉද්භාපිවඳාිට්ර්ාවමංසකා
ඉදිපකාඇස්ා ීවිුා ෂවෙ. ෂටා ීයවා ෂටා ෂපත ා
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තභහසභෂයාීවිු භවඇ. තභි භවිාඉද්භාපිවඳා
නවැගදා ීවෂවෙෙසකාහැ ්රා ෂ්්ා ෂපතකා පිතසා
්ංකාෂිසාෙපතභගාවයාැ .  

ෂ්්ාෂපතකාපිතසාාි  ුෂ ාංඬ ු මිාී රවවකාවුා
“ි ුා ුග්“ ුටා ්මුා ි ගභෂවවා තර කා ංභා
්්භීකා ීිිභිිා් මිුත්ා  ංට්ද සභා
ිිවෙභුෂ ා තැඳබටා තපෂවුා වුා  ට. ි්. ටා
ඉටතසභි්ා්මය්ාිහ්ාසුාීසාවසිාිිි්තග්සා
තගුාහද්ඇ.  

   ්ාෂ්්ුාංැඇසභවාංභාතොගාතරතකවසාොිිා
ඉ භා  ැිපකා පිෂව ඇිා ුතභගතා තරයොා වහා
නග ාෂවමිාසලුාෂ්ෝභා ්ාොිාවැනාෂපතකා
පිතසාවුාෂ්සාඔවෂයාෂ්ෙ රාපකාතගාැ .   

ෂපතෂ වා තර කවගසභෂයා ෂ්්ා ෂ්ෂංසා
ුිිිභවරාහකාතගුාී ග්ාසසයාෂ්ුභා ෝභෂයා
ෂ්්ුාෂ්ෂංසරාදිසාංභාි ංෂසෙගසාහවභාදසායොා
සැොඉ භා ්ගෂසිාඉ්හභාසලම.  

 ි.් ච. ටාඉි්්භා්ාිහ්ා( . ඒ) 
තර ක  - ෙිෂ්ොේසටාි ගභව 

ංැඳින් 
සසයාුිිිභාී්හභං්ාිොස.  

ඉි්හභටා ්ං්ා ඉ භා පංමා පිෂව ඇ. ුභෂසෙගතා
්ං්ඇ. ු කාවල ගා ි්ිටා්ුසභාඉි්හභටාමතා
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සතාපිවඳවානසාීයිිාවරංභාෂුතෂගුාතරයොා
තගමිා සලත. ඉි්හභ්ෂ ා ෂුත්ැතා ඉිහ්භ්සා
මතසරාී්භුාෂුතවු,  සරාපරංැනාතපිාවහා
ඉි්හභ්ෂ ාුභ්ෂසිානග ාෂවමිාසලත.  

ෂටාිඳංභාරාූිතාෂංසොවාවයෂ ා ි්ිටවපාංභා
 ි්ිටවිසිාඉි්හභ්ෂ ාූහභයාවුාී්-ුර ිා
ංභා ුබා ෝභ්ිෂයා මිුභං්වා නසා ීයිිා
ීවෂවෙො තගා ෂුතගැම්කා ඒා ිඳංභා ෙකිභංා
ෂුත්ැස්කා ෂව.  ෂ්ි්ා ී්-ුර ිා ංභා
මිුභංව්ා ප්ුටා තගා ගනමිා ඉිහ්භටා මතා සතා
වහරා වැ්ගකා ත්කා පිෂුතු්භා ිටු්භෂසවා
පවතුාතපිාංභා පභගටපිතවාතගමිා පැවොිා
තපිාවහරාු ්කවසාහවභාාා සා්ං්ාසැොස භා
පිපදමිාපැමභ්ා්ා වකා කාෂංසොවඇ. 

ුර ිා මිුභං්වරා පරංැනවා වැගදා ීයිිා
ිසභක්තාෂවමිාපවතුාතරයොවිිාඉද්භාසුා
වගක්ා් ා තඇ. ඉද්භාපිවඳවා ි්ි ටාතභි භවිරා
ංභා පුෙිරාු ්භ්වකා් ැය්කාෂංෙ ී වෂවෙෙසකා
ෂුත්ැතාවවාීපා්ඇිෂු .  

‘ි්වභමා පුසභා් ග්සරාපකාරෂ ාු ටා් භිාං ගකා
ංභාදුා්ංසකාබිසාමිාැසමිාිැගකාඇසවුෂය 
්ෑිරාෂුතෂපෂුුාෂිසාු්පාවසෂිසාපමාවුාපිමා
්පෂවුාපවභාෂුත්ඇුාෂිසාතභ්ගසතරාෂතතටානා
සි්කානසම ා ්ාදුසිාීවිිාවුාෂ කාවැඉා
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පසභ්ිා ංභා  තා ුිා ෙපිා ිෂංේගෙිවා පවභා
ඍජවාෂුතවහභාි ැ නාසි්ාඉද්භාසැොපවිභාැ ැටා
ිසභ්භ්සිාසිාතගමිාපවව.  වකාි්ංපිාදුා
ං ිංකාප්්කානවෂිවාෙසාසරාවැංැගානාසත.  

ඉද්භෂවවාුභ්ෂසිාෂ්වැනාිසභවිසකාෂපතිෂවා
්ඇිුරා  වු. ඔබිෂයාෂ්වැනාි සභවලිාෂ්ිා
ීවෙභුසා ෂසත ා තගුා වරා ෂ්තබුරා ඉද්භා සයා
ු්කා්ාසිුාපිවඳවානවැගදා්ැය්කාෂුත්ැතා
වවාවරංභාග ාංැත.  

ඉද්භෂවවා ුභ්ෂසිා ඉි්හභ්සා මවිා ංෑ්යවරා
හකාතගයාහවෙ. තභි භවිා්ඩභවරාහකාෂවත. 
ීපංම භවරාුභ්ුසාෂවත. ෂටාංැගාඔබිාෂවුා
ඇසවකා සිා තෂුසා ුැ . ඔබිෂයා ෂ්්ා වැගදා
ිසභවිරා ඉිහ්භ්සා වර්ා ගැින්ා ්ගභා ග ා
ෂුතංැකතඇ.  

ඉද්භා සයා තභි භවිා ිටවිො මතසඇ. 
තභි භවිාවසිාි සභක්තාතුායොාමතසඇ.   ්ා
මතසාපිවඳවාඔබුරානසාීවෂවෙෙසකාෂුත්ැතා
ෂංෙිාඔබිාෂ්්ා්ඩභතභසා කකවසරාුභ්ුසානා
සලත. 

 ප්්කාෂුතවාිැමසභෂයා්ග්ෂසිාපමාඉද්භා
ැතා වවා වරංභා ෂගුා ැක භකා ෂ්ි්ා  හභක 
ෂංවකාදකතිභ්ස තාා්ාඉද්භාසලසායොාවවාවරංභා
ෂගුාුැ .  
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 වැවිා ඉද්භා පිවඳවා නවැගදා වමංසකා ී්-
ුර ිාංභාුබාෝභ්ිෂයා් ා ෂපින්ා පිදා
හවභාදසායොෙ.  ෂ්ි්ා ්ාු භ්ෂසිා් වනතභග ා
තගමිාතෂවුාවැගදාිසභවිසාෂපිවභාදසායොො
සුාෂච ුභෂවිාෂ්සා්භාිසම.  

ඉද්භෂවා වා මතසා ා ංභා  හභකා වා මතසා ින්රා
ංැඇසභවාංභ  භුසාපිාු ැූාෙක ස ගාී ්හභං්ර්ා
සසයාපැිමටාඉ භාෂතලෂසිා් භාෂ්සාි ිිත්ග්සා
තගා පැංැදිා තගා ැකෂ ම. ෂ්්ගිා පභපතෙිා
ුෂසේුසාහවයාැ ැෝ්ාවි්වභිාතගම.  

සසයා්ෑරාවඩභාෂ්්ාෂපත ාින්රාංැඇසභවා භුසා
ංභාමවසාපිාුැූාතප්භුි ාී්හභංර්්ාසසයා
තක   භවිාවමස.  

  

ඉද්දතතයතුමකත්?  

ඉද්ොිා සුා ِعدََّة ීගභබා ව්ුා ඉද්භා සයෂවිා
ෙචතභග්සාඇස්රාපංමාවුාෂිසාාපැවෂිසාා 

ඉද්භාසිුරාීගභබාවතුසාග්ිාගැම්ාග්ිා
වැල්ාග්ුසාඇස්ාසුාීරවාෂව.   

ඉි�සෂසිා COUNTING ග්ිා ඇස්ා සයෂවිා
පවියාහැෂෙ.  ුටා  1,2,3,4,5,6... සයෂවිාග්ිා
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වැල්ාඉද්භාසයෂවිාංැඳිාෂව. ෂටාී්ංසිාී්-
ුර ුෂ ාංභාු බාව්ිාවාඉද්භාසුාව්ුාු භව ානා
ැ .  

وْ  َمِم�ًضي َكنَ  َوَمنْ 
َ
يّيمٍ  ِمنْ  ََِعّدةٌ  َنَفمٍ  َعَ  ح

َ
َخمَ  َ

ُ
ُ  يُِم�دُ  ح َّ ُُْسَ  بُِ�مُ  ا

ْ
  ال

َ
 يُِم�دُ  َوال

ُعْسَ  بُِ�مُ 
ْ
ِعّدةَ  اَوِلُْكِملُو ال

ْ
ُوا ال ِّ َ  َوِلَُك َّ  �َْشُكُمونَ  َولََعلُّ�مْ  َهَداُ�مْ  َمي َعَ  ا

ය හභා ීොිිා තවෂගුා ෂගෙගෂසුවා ෂංො සටා
ග්ුතාෂසාාසලිෂිාුටාෂංොෂවුකාදුසිා
(ී ාපමාරාෙපවභිසාිඳංභ) ග්ුසරාග ායොස. 
ී්හභං්ා ය හභරා පංමවා ීෂපකුභා තගුා ී ගා
ය හභරා ිු්තගකවසා ීෂපකුභා ෂුතතගෙ. (ෂටා
සස්හ) ය හභා(ී ාපමාර)  ්ාදුාග්ිාි ට්ර්ා
තගයා පපිා ්ා ය හභරා සං් ා ෂපිා රා ෂංෙිා
ී්හභං්රාෂයසු ප්කවසාඇසභාපෑ්ාපපිා් ාෂව. ( වර) 
ය හභාතක ෂවාාවසාංැකෂකස.    
  (ී්-ුර ිා2:185) 

ෂටාවැඇෂසවාග්ුභුෂසවාී ාපමාරාෙපවභිසිා
ග්ිාවහභ  සාුැව ාඉටාඇස්ාෂපිවභාා්ාපපිා
ඉද්භාසුාවතුසාී්හභං්ාෂසත්භාැ .  

ّدةَ  إِنّ  هْدَ  الّشُاورِ  ِِ ِِ  ِ َّ َشَ  ا�ْهَي ا ِ  ِكتَيِب  ِف  َشْاًما َِ َّ  الّنَميَواِت  َخلََق  يَْومَ  ا
رَْض 

َ ْ
 َواأل
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ීංි්ාංභා්ංාෂපතෂුතවා්ැරාදුාපරිාී්හභං්ෂයා
ෂ්්ුෂසවා ැතා පිදා ්භිා වහා ග්ුා ී්හභංා්
ීබසිාෂ්තෂුතිඇ.   (ී්-ුර ිා9:36) 

 කා විගකා ිඳංභා ්භිා වහා ග්ුසා සුා ව්ුා
ෂපිවභාා්ාිඳංභා්ාඉද්භාසුාවතුසාෂසාාැ .  

ගංභාවැසසිෂයාඉතංභිසාී්හභං්ාපවිුාවරා 
ِّ  قُْل  لَمُ  َر ِْ َ

  َ�ْعلَُمُامْ  َمي بِِعّدرِِامْ  ح

(ගංභෂවවාව ) ඔබිෂයාි ි්ුභවාපිවඳවා් ැුවිා
්ිුභා්භෂයාපග්භමපතසාසැොුබාවගසාපවිබ. 
  (ී්-ුර ිා18:22) 

ගංභෂවවාෂතතප්්ාෂ්ෂුකාහැගටාගක භා්? පිා්
ෂ්ෂුුා ්ා ංසා ෂ්ෂුුා ්? ංකාෂ්ෂුුා ්? ීරා   
ෂ්ෂුුා්? සුාිි්ුභවාෂපිවභාා්ාපපිාාඉද්භා
සුාව්ුාී්හභං්ාුභව ාතගාැ .    

هَي َوَمي
ْ
  َجَعل

َ
َّيرِ  ْصَحيَب ح   ا

ّ
هَي َوَمي َمَالئَِ�ةً  إِال

ْ
ّدَ�ُامْ  َجَعل ِِ  

ّ
ينَ  َِتْهَةً  إِال ِ

ّ
 لَِ

 َ�َفُموا

නගෂ ාුභගතපවිාෂහිා්හකවපිාංැගා(ෂවුා
ඇසෂවු) ීපාපකාෂුතතෂු . ඔබිෂයාිි්ුභවා
ුතකෂුසපා තුබුරා පසකු්සකා ෂහිරා පකා
තෂු .  (ී්-ුර ිා74:31) 
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නගෂ ා ුභගතපවිා ෂහිා සලුා ්හකවපිෂයා
ිි්ුභවාෂපිවභාා්රා්ාඉද්භාසුාවතුසාී්හභංා්
ුභව ාතගාැ .  

 වැවිාඉද්භා සයාග්ිාවැල්ාසිුා වාඍජා
ීරවසාවවාුව්ෂසි්ාවරංභාග ායොාෂව.  

 ෂහි්ාවුභගසරාෂපමාසලාසමෂවුා වාුතිහා
ීෂපකුභෂවිා නසම ා දුා ග්ුකා ෂංො ්භිා
ග්ුකා ෂංො ෂගනා සුා ෂ කා වහභෂපතෂගතකො 
ෂවිාපමාෂවෙ.  

වෂදිා ෙඇසභවකා ීෂපකුභෂවිා නිභා පැමෂ්ුා
ෂ කානසම ාදුාග්ුකාවහභෂපතෂගතකොෂවිා
පමාෂවෙ.  

ෙඇසභවතානග ාවිුභා ්ාෂව ුසාහවභාගැම්රා
්භිා ීවිභුසා පැමෂ්ුා ෂ කා වහභ 
ෂපතෂගතකොෂවිාපමෂවෙ.  

ෂ්ෂහිා නසම ා දුා ග්ුකා වහභා වහභ 
ෂපතෂගතකොෂවිාසි්ාඉද්භාසයෂවිාංැඳිාෂව.   

 වැවිා ඉි්හභ්සා ුෂසෙගෂ ා ිව්භමා  පුසභෂයා
්ග්සාෂවයෂවිාෂංොදකතිභ්සාෂවයෂවිාබිසා
වවභංාෂුතනානසම ාදුාග්ුාීවිිාවුාොපා
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වහභෂපතෂගතකොෂවිාසි්ාඉද්භාසයෂවිාංැඳිා
ෂව.  

ෂුතෂසුකාවරවතග්ෂසිායකාෂ්්ාඉද්භාපිවඳා
වි් ගාගැුා්ැිාීපෂයාීවෙභුසාෂසත ාතග .  

 

ි්වභමා පුසභෂයා්ග්සාෂවයෂවිාඉද්භා 

ඉි්හභ්සරාෂපගා්භවි සභාෂංවකාී භුායගෂ ා
්ුසභ, ිව්භමා  පුසභා ්ග්සරා පකා වැි් ා
තභි භවාඉද්භාු මිාවිගකාී විිාවුාොපාඔබිා
ි්ගාරාසසය්ාි ටවිෙ භවිාවිිමාතගානවසිා
වැංැගවාෂවිාතගා වත. විගකාිට්ර්ානෂ්ිා
පමවසා ුැව ා ඔබිා ි්ගා ිටවිෙතටා පවකවභා
ගයෂ .  

ෂටාපිවඳවා ෙුභා(ගිස්හභලාී ිංභ) ොමසාපං ා
ිඳංිා පිදා වභර භා තගිමස. ‘ි්වභමා  පුසභා
්ග්සරා පකා රා පමා බිසා  කාුඩභා පැ්ප තරා
ැො ානාීුිිුාැස්කාැඳාගිමස. ෂ්ෂහිා
විගකාග ාවුාොපාඇසිාමවඳකාෂුතී්හිමස. 

විගකාග ා රවභෙිාපමා පෂවුාෂංො   ෂවුා
ෂංොපක්ෂසුාෂගුා වාි සගසා ්ාි සගෂසවා් ැඩා
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වා ීෝහභා ගිමස.  ෂහිාැසා ීෝහභා ගිුභා
ඇසිාු භපෂසුාැසෂයාි සගාී පිසි භාෂංසොෂවිාා
ෂුත්ැසාසි්ාඉ භාී්පස.   

පමවාැසා ්ාපැ්පෂ ිා ිසරාපැමෂ්ිමස. 
 වරා ැසා ෂව රා ඔටා ී අා ෂගුා  යා හවෙ. 
කුපතවාැසා සා ්ිාඉදිෂ ාවසාතගා් ්ිමස. 
ෂ්ස්සාැසෂයාවිගතාතභහසකාඉද්භාීවිිාන්ා
ිඳංභාරාිහු්ාවයෂ . පමවාැසාතැ්තාමවඳා
වහබිාෂංොෂවුකාෂ්සකාෂංොම පිාපිදාු භව ා
තගිමස.  (බංභි: 5337) 

ි්වභමා  පුසභා ්ග්සරා පකා රා ෂිෙතා ්ුතා
 කකවෂ ාපමාවුාවැි් ාතභි භවිාපබෂහිා
වැංැගාතගයාහැවානසම ාැස්කාීි්වයාහැවා
 නවා කාපැ්ප තාසගාග ාතගාීුිිුාීයිිා
ිසභාතගිුරාිහිව්මිාසලාවරා ්ාීුිිුා
ුභවෂසිා ංභා ීපගභෙෂසිා තභි භවිා  ගකුභා
ඇස්ා ෙෂ්ිභා  ්ා පසවගා ෂහිා මතසකා ඉි්හභටා
ෂගුා ෂවස.  

ි්වභමා  පුසභා ීවමා රා තභි භවා  නා පිගහෂටා
පැ්ප තා ෂවිා තගා ා ෂුත වභා ැසා ි් ා රා
ිටවිෙ භා විිමා ෂුතතගා ි්වභමා  පුසභෂයා
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නවෂිව්ාුවභ ැිාිහි්වභාුඩකොාතුායොාෂව. 
ි්වභමා පුසභාෂටාපිවඳවාීිත්ාතැ්ැක ා ්ා
 භවිරාපවිභාසලසායොසාසුාමතසාපං ාි ඳංිා
ීයිිාපංුාවස.   

ينَ  ِ
ّ

ْزَواًجي َوَ�َذُرونَ  ِمهُْ�مْ  ُ�تََوَّْونَ  َواَ
َ
ْزَواِجِامْ  وَِصّيةً  ح

َ
  َمتَيًع  ِأل

َ
َْولِ  إِل

ْ
 َ�ْ�َ  ال

لَيُْ�مْ  ُجهَيحَ  َََال  َخمَْجنَ  ََإِنْ  إِْخَماٍج  نَ َ�عَ  َمي ِف  َِ
ْ
ُْْفِنِانّ  ِف  ل  َمْعُموٍف  ِمنْ  حَ

 ُ َّ ِز�زٌ  َوا   َاِكيمٌ  َِ

ය හභෂයාබිසිාී ාංැගා්්භා්ග්සරාපකාවුා
ීවි්වභෂවා සලුා ේවසා  ්ා බිසිා (නවසි) 
වැංැගාෂුතතගාවිගකා්කවභාුඩකොාතගුාෂ්ිා
(පබෂ්ා භවිාෂව ) ී ිත්ාතැ්ැක ා(වක සක) 
තුායොෙ.  ු කා ්ිාවුෂසවාසංප ාෙෂ්ිභා
ඔබිා වසි්ා (බිසි) වැංැගා රෂ ාුටාය හභා
ෂතෂගවාවග්කාු ැ . ී ්හභං්ාි රවාවහෙභසස. ි රවා
ු භවි ස.  (ී්-ුර ිා2:240) 

ෂ්්ා වැඇසා ්ගිා ්භවි සභා යගෂ ා ඉද්භෂවවා
ුභ්ෂසිා ිසභක්තා ෂවමිා පැවතා ීපගභෙසිා
ැො ා සසයා තභගෂ ා ම ුභා ගත පැවොටා විිා
තභි භවිා මාා ෂගීගවසා ්ා වමා වා ඔබිෂයා
 ගකුභවාංභාුඩකොවාගැුා්ාුත භාෂ්ුාහා.  ්ා
විගතා තභහසකා ොුා ිැමසභෂයා පබෂ්ා
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ුඩකොෂවිා බිසා වැංැගා නා  ්ා නවිා ෂව ා
පවෂිිෂිාුටාඇසිාවග්කාුැ ැොසුාන්ංිා
පිු්යාහැ ස.  

ලතාතහතරාපමවාාවිගතාඉද්භාසුාමතසාෂවුිා්
තගයාහැවාිැමසාමසාගසාවරාබිසා්භිාං ගකාංභා
දුා ්ංසකා ග ා වුා ොපා වවභංා ෂුතනා
වහභෂපතෂගතකොෂවිාසලසායොාසැොඉද්භෂවවාු වා
මතසාපංුාවස.  

ينَ  ِ
ّ

َّْونَ  َواَ ْزَواًجي َوَ�َذُرونَ  ِمهُْ�مْ  ُ�تََو
َ
َّْصنَ  ح َ ََ ُْْفِنِانّ  َ� ْرَََعةَ  بََِ

َ
شْ  ح

َ
ا ُامٍ ح ْشً َِ  َو

َجلَُانّ  بَلَْغنَ  ََإَِذا
َ
لَيُْ�مْ  ُجهَيحَ  َََال  ح نَ  ِ�يَمي َِ

ْ
ُْْفِنِانّ  ِف  َ�َعل َمْعُموِف  حَ

ْ
ُ  بِيل َّ  َوا

  َخبِ�ٌ  َ�ْعَملُونَ  بَِمي

ය හභෂගිා තවෂගුා ෂංො බිසිා ංැගා ්්භා
්ග්සරාපකාරෂ ාුටා ්ාබිසිා්භිාං ගකාංභා
දුා ්ංසකා (වවභංා ෂුතන) ීෂපකුභෂවිා සලසා
යොෙ.  ්ානසම ාතභහසාිට්ර්ාතුාවරාඔබිා
 ්ිා වුෂසවා සංා ීයිිා වග්සකා ගැමෂ්වා
ය හභාෂතෂගවාඇසිාවග්කාුැ . ය හභාතගුා්ෑා
පිවඳවාී ්හභං්ාි රවා භමසා(ී්-ුර ිා2:234) 

ී්හභං්ාංභාී විිාදුසාපිවඳවාවිව්භිාතුාතවගා
තභි භවකාබවා් මසාගසා ැුැකෂ ුාෂවයෂවිා
දුාොුතරාවඩභාෂිෙතෂසිාෂප ්රාීය්ැතසා
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ුැ . ු කාිැමසභාීවමාතගාගකාතභි භවරා්භිා
ං ගකාංභාදුා්ංසකාංැගාසැොුබා(ි්හ්හභලා
ීෂහෙවාවි්හට) ෝභ්ිාපැව ං.   

(වභර භතප: ෙට ා ං වභා -ගිස්හභලා ීිංභ- 
ූහභයස: බංභිා5339) 

ෂ්්ාමතසා්ගිාතභි භවරා්ව්සකාෂගීගවසකා
හවභාාාවවභංාතගාගැමෂටාී ෙතසකාඒාි ඳංභාවග්සා
ගැමෂටාි ්වභවගසකාපිු්භාාැසෂයාඉද්භාතභහසා් ා
පංමාතගාාාැ . 

 

ගර්මාතභි භවතෂයාඉද්භ 

ි්වභමා පුසභා්ග්සරාපකවුාීවිව්භෂවාබිසා
ගරුමා කකවෂ ාපමාවිමාුටාිැමසභාමසාග්ා
දුාපරිා්පවභාබවාතගුාදුා්කවභාබිසා(ඉද්භ) 
ෂපතෂගතකොෂවිා සලසා යොෙ. ඒා ී ගා තභහසා
ඉද්භෂවවාදුසිාෂහිාග්ිාගයාහවයෂ . ් පවභා
බවතගුවභකාි්ග්ාඉද්භෂවවාතභහසා්ාීවිිානා
සිෂිස. 

්පවභාබවාඇස්රා්භිාුවසකාෂංෝභිසකාෂංො
ිතසකා ෂංො දුසකා ෂංො පැසකා ෂංො වුභඩා
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ග්ුභවකා ෂංො තබසා ාා ිැමසභා මසා ගසා ්ා
ෙමහභෂගුාසලුා්පවභාු  ාතගුා ්ාීවි්වභවා
්කවභාසාඉද්භෂවවාදුාග්ිාෂහිාග්ිාි හතයා
හවිෂි.  වැවිාෂටාතභි භවරා් භිා4කාංභා් විා්
10 තභහානස්සකාෂුතපැවෂර.  

ُت  
َ

وال
ُ
ْحَيلِ  َوح

َ ْ
َجلُُانّ  األ

َ
نْ  ح

َ
   نّ َحْلَاُ  يََضْعنَ  ح

ගර්මාතභි භවිාිඳංභා(ඉද්භෂවව) ෂපතෂගතකොා
තභහසාඔබිා( ්ිෂයා්පවි) ු  ාතගුාෂ කා
ප්්ස. (ී්-ුර ිා65:4)   

මෂවෙ ාු ටාි ංභබාතභි භවකාගර්භා කකවෂ ා
පමාෂවමිාසලසාාාැසෂයාිැමසභාවුාිිදාඉෙයා
තවහභා(ගිස්හභලාීිල) ෝභ්ිා්ග්සරාපකා
රං. ිැමසභාමසාෂගතිා්ලතාතහතරාපමා්පවභාු  ා
ෂතතරා- ගභ� 23 ෂංොගභ� 25 තරාපම - පිසි භවරා
පකාරාපමාවවභංසාිඳංභා ්ිවාීහිතභග්කාතගා
ගක භස.  වරා ීබි්ා මුභබ්ා ඉෙයා විිකා
(ගිස්හලාී ිල) සුාී සාපැම්ාෂටාු ්කා් ? ය ා
ීහිතභග්කාතගාෂගුාසලිෂි? ය ාවවභංාන්රා
ස ිෂුවා්? ී්හභංා්් ාදබගභාුතභිාතගමා්භිා
ං ගකාංභාදුා්ංසකාීවිිාවුාොපාය රාවවභංා
න්රාෂුංැතාසැොපැවකස.  වරා ්ාතභි භවාු බා
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(ි්හ්හභලා ීෂහෙවා වි්හට) ෝභ්ිා ෂව ා
පැම්ා ෂටා පිවඳවා ව්ිභා සලසභස.  සරා ුබා
ෝභෂ්ොඔවාඔෂෝපවභවාු  ාඇස්කාි් ්ා
(ඉද්භාීවිිාවස.) වවභංාන්රාමිි්සසකාරෂවවසා
සයෂවිාවිිාතුං.   

(වභර භතප: මෂවෙ ා-ගිස්හභලාී ිල- ූ හභයස: 
 ි්ිටා1484) 

ෂටා ීරවසා පමබටා තගා ගකා ැ ැටා ව්ිා බංභිා
(5318) වා් ාි ඳංිානාැ . ැ ැටාවභර භාවහාි ැමසභා
මසා ෂගති්ා ගභාා ග්ුභවකා ග ා රා පමා මෂවෙ ා
(ගිස්හභලාීිල) ්පවභාු  ාතුාවවරා්ාැ ැටා
වභර භාවහා ්ාගභ�ාග්ුාගභ� 15 කාෂහිකාගභ� 
20කාෂහිකාිඳංිානාැ . (ූහභයසා ි්ි ටා1485 
ුිභාා3508-3510) 

ීෙි්හභං්ාඉෙයාෙකවභාබිා්ිබ්දා(ගිස්හභලා
ීිල) ෝභ්ිාවසිාපවිභාසලයෂ ා 

්්ාේරාඉෙයාී ෙි්හභං්ාබිාී රතටා(ගිස්හභලා
ීිල) ෝභ්ිරාී ිහ්ටාෂගෙෙසරාී සකාමෂවෙ ා
(ගිස්හභලාීිංභ) ොමසාෂව ාෂගති්ාැසරාුබා
(ි්හ්හභලාී ෂහෙවාවි්හට) ෝභ්ිා(ගර්භා
තභි භවතෂයාඉද්භාපිවඳව) තවගාවිිවකාහවභා
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ිිෂිා ්ැො ව්ිභා සලුාෂ්ිාිපසකාිවෂවම. 
 වරා(මෂවෙ ාගිස්හභලාීිංභ) ොමසා(පිොපා
විෂසි) ඔවා ්පවභා ු  ා තගුවභකා ි් ්ා
(ඉද්භවා්ාීවිිාවස) වවභංසකාතගාගිුැොුබා
(ි්හ්හභලාී ෂහෙවාවි්හට) ෝභ්ිා් රාවිිා
තුංැොපැවමවභස. (බංභිා5319) 

මිව්රා බිා ්කග්භා (ගිස්හභලා ීිල) පවිභා
සලයෂ . 

 ්ාි ැමසභාමසෂගති්ාදුාඇවපසතරාපමවාමෂවෙ ා
(ගිස්හභලා ීිංභ) ොමසා (්පවභා ු  ා ෂතතර) 
පවොපාුභවසරාපකාරවභස.  පමවාුබා(ි්හ්හභලා
ීෂහෙවාවි්හට) ෝභ්ිාෂව ාෂගති්ාවවභංසකා
තගා ගැම්රා ීවිගා ඉ්හභා සලසභස.  වරා ුබා
(ි්හ්හභලාීෂහෙවාවි්හට) ෝභ්ිාීවිගා
ිිං. ැසා(ෂතෂුුව) වවභංාතගාගක භස.  
     (බංභිා- 5320) 

ිැමසභා ්ග්සරා පකා නා ඔලෂයා ෂදංසා  ව්කා
භ්්භුසා ෂුතතුා  කකවෂ ා පමා විෂිා ුටා
ගර්භා කකවෂ ාපමාවුාබිසා් පවභාු   ාතෂුසා
ුටා වරාැසරාඉද්භාෂුත්ැ ැොේරා(ගිස්හභලා
ීිල) ෝභ්ිාපැව ං. (ූහභයසා ීක භා1226) 
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්පවභාු   ාතුාපමාි ැමසභා් ග්සරාපකාරෂ ාු ටා
්භිාං ගකාංභාදුා්ංසකාඉද්භාසලසායොෙ.  

 

ගෙිභවරාහකාරාතභි භවතෂයාඉද්භා 

ිැමසභා ්ග්සරා පකාරා ීවිව්භෂවා බිසාගර්භා
 කකවසතා පමා විමා ුටා ්පවභා ු  ා ඇස්කා
ි් ්ාඉද්භාතභහසාඉවිිාවුාවවාඉං ා ාා ීපා
පැංැදිාතෂු . ෙමහභාෂගුාසලුාතුහසාෂකිෙ 
තගාගනමිාමතසාපවිභාැ .  ්ාතහහසාෂකිෙ 
තගාගනමිාගෙිභවරාහකාරාතභි භවතෂයාමතසා
්ාගයාහැෂෙ. 

 වැවිා ගැො ගකා තභි භවා ඉද්භෂවවා පමා වුා
තභහෂ ා සටා ඇසා ීවි්වභවතා (ීුොිඇිා ෂංො
වැිෂ්ිා ෂංෙ) ගෙිභවරා පකා රා වරා  වරාැසරා
නසම ාඉද්භවා්ාීවිිාෂවෙ.  

ු කා ිැහමටා ිංග වා ගෙිභවකා ඇස්ා ෂංො
ගැවොුාඇසවකාු ැ ැොි ැ න්ාෂංෝ ංභාපභපසඇ. 
ගැවා ොුා ී්හභං්ා ්වභාැතා ්ෑා ිැ න්රා ඔබිරා
ඇසිාීය්ැතසකාුැ ැෙ ී්-ුර ිා2:228 වැනා
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ුර ිාවැඇෂ ාීවවභ්සාිැහඇ්හරාෂගුාිසභා
තුායොාෂව.  

 

දකතිභ්ා තගයා හැ ා තභි භවතෂයා ඉද්භා
  

දකතිභ්ාතගයාහැ ාතභි භවිාෂ්වරගසඇ.  

1. වවභංා නා ී ා ිැමා ැමගරා ෂපගා දකතිභ්ා
තගයාහැ ාතභි භව. 

2. වවභංානාී ාිැමාැමගරාපමාදකතිභ්ාතගයා
හැ ාතභි භව.  

ෂටාෂ්වරගෂ ාතභි භවිෂයාඉද්භවාවවෙභතභගස.  

 

වවභංා නා ී ා ිැමා ැමපාඇස්රා ්කෂ ිා
දකතිභ්ාතගයාහැ ාතභි භවතෂයාඉද්භ 

ෂටාතභි භවාිඳංභාඉද්භාි්සාෂතෂිසා්? සිුා
ගැුා ීවෙභුසා ෂසත ා ඇස්රා ෂපගා ෂ්වැනා
 හභතසකාසිාන්රාෂංසොාරාතපිාෂ්තුවභ්ැෙ 
ෂ්වාෂතලෂසිාපැංැදිාඇස්ාිිමාසැොස ම. 
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ැ ැටාවවභංසිා්පවිෂයාතැ්ැක රාීයවාසිා
ෂවෙ. ැ ැටාවවභංසිා්පවිෂයාතැ්ැක ාව්ිභා
ෂුතවහභ්ාාසිාෂවෙ. පබ්ා් ව සරාැොුකාවුාෂ්ා
ං්වකා ඇෂුතභෂයාතැ්ැක ාී යවාවවභංසාසිාවසා
යොාසැොඉි්හභ්ෂ ානෂසෙගසෙ.  ෂිසාපැවකෂ්ිා
 ්ගාවවභංසිාඉිහ්භටාදිගිවිෂිසාසුාී ්ංිා
ීරවවකා ෂුතෂවෙ. ැ ැටා ෂ්්භපසිා  ්ිෂයා
තැ්ැක ා පිදා ්පවිරා ිංතභගෂසකා ෂංො
ිංතභිසකාෂ ෙගභාෂගුාවවභංසාවිිාතගත. ඔබිා
ෂ ෙගභා ගකා ්ු්භහසභා ෂංො ්ු්භිසා වවභංා
විුරා සුා  ්ිෂයා ්පවිා ඉදිෂ ා ෂපිවභා
තැ්ැක ාීිභා්ැුාගිෂිා්ාුැ . ්භාැි්ාඉගා
්භෂයා ්පවිා ග්සා ෂුතතගිෂිාසැො පවිභා
්පවිරාවවභංසාසිාතගාෂ්ත.  

වවභංසාපිවඳවාි හතභාවැලෂටාාාි ෑ්ාපිමෂසු්ා
තභි භවත්ා  ්ිෂයා ීුභග ා ිංතභිසා ෂංො
ිංතපා ෂතෂිසා සලසා යොා ්? තවගා ි්වරපෂසිා
සලසායොා්ැොසිුාවර්ුභවකාෂංොසොව්හකා
 ්ාං්වකාොුාෂගතඩාුගමිාසලත.  ලිාෂවගෂුසා
ිඳා ෂ්ිා වහභා ගිා ව්ුවභකා ෂ්ිා  ්ිෂයා
්ුෂිවා ෂගතඩා ුගභා ගකා වහෂතතටවා ොුා ත ා
ීුභග ා්වුාවහභෂපතෂගතකොාපිවඳාගිාවදමිා
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සලත. ෂගතඩා ුැෂගිුරා සුා ්ව ෂ ා ිොරා
ස මිානුා්ඇත.  ්ානුසිාංභාවහභෂපතෂගතකොා
පිවඳවා නවාසරාිොටාෂවත. වවභංසාවිිාතගුා
ීවි්වභෂවාවවභංාවිුරාසුාෂ්ෂ්ුභ්ා ඇෂුතභා
 ල්රා  ල්හභා ්ැතා වහභා ගැම්රා ීවි්වභවා
ෂ්්භපසිාඉදිෂ ාිහිභාදසායොෙ.  

ිැමසභාංභාබිසාෂහසිාෂගතඩාුැෂගිුරාසුාෂ්ා
ං්වකා ල්රා ල්හභා් ැතාවහභාගිුභාවරාඔබිා
ඒා වුා ෂ කා ිටා නු ංභා වහභෂපතෂගතකොා ිඳංභා
පිොපාි ැපෂසයාැ . ෂ්ෂ්ුභ්ාතැ්ැක ාපුාතගා
සලෂ ාු ටා ්ාවවභංසාසිාතුායොෙ. තැ්ැක ාපුා
තගාෂුතසලෂ ාුටාවවභංසාු ගාතුායොෙ. 

ැ ැටාෂ්්භපසිාවවභංසකාත භාඇසෂටාාා්වුා
ිංතපෂවුාෂහිාපකාවිුරාසුා් ු්භහසභාෂංො
්ු්භිසා ල්රා ල්හභා්ැතාවහභාගිුරා ්ා
්පවිුරා ීවි්වභවා හවභා ෂුතෂ්ත. ඒා ැො ්ැො
ඔබිෂගිා ව්  වරා  ෂිසා වැල්ා යමිමස. 
 ංුටසාසැොපවිත.  

ැ ැටාෂ්්භපසිා ල්රා ල්හභා්ැතාගැම්රා
ීය්ැතසා හවභා ෂුතාා දභසභරපසකා ෂපිවභා
ීය්ැතසාඉ්හභාසලතාුැතුටාවවභංාතගාෂ්ත.  
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ෂ්්ගිා්පවිෂය වහභෂපතෂගතකොාමිානාසෙ. 
 ාෂ්ි්ාඔබිෂයා්ව ා්ාවුභිානාසෙ.  

දභසභරපෂ ාැතාහි්ි ුාවහභාවවභංාරවභෙිාපමා
 ්ාගභාෂසවාඍජව්ාිැවෑා ල්ා්ඇුාවරාුි්ුා
්ොා ෂවෙ. තැ්ගභවා ඉදිෂ ා සලුා වරා  ල්ා
ීහිතභගාතගමිාඒාෂවයෂවිාරපහභවුුාතහ්ුභා
ුභව ා තගා  ලෂ්වා ැතා ී ා පභ ා ිැ නෂ්ිා
පමවසාදභසභරපසාගයාහවිෂි. ිව්ුභවතා ල්ා
ි වභාතකත්ාෂහිා(ීහිතභගාි්වරපෂසි) වුභ්ා
 ල්තාි්වුභවසිාෂගුාෂ්ෙ. ිසගෂ ාැතාී ා
පභ ාපවභාි වෙ. වසි්ග ාරාි්වරපසාි වභාී ා
වසි්ාතභිසතාි්වරපසකාෂගතඩාුගෙ.    

දභසභරපසතා දි්ා රා වුභ් ුභවසා ඉවකා නා නස්ා
ි්වරපසා ්ිගහා ගභාෂසවා ්ඇුා වරා ්ව සා ගගභා
වැෂරෙ. දකතිභ්සාපැම්ාඉදිෂසිාසලෙ.   

 ල්රා ල්ාහභා ඇෂුතභා්ැතාවහභාගිුභාවරා
ගවරභල්රාීවිව්භවකාෂුතහැ ාසෙ. ීවසවසිාවා
ෂංොිව්රපෂ ාසටාඇසාී වකාබවා්ාෙිාමලාසුා
ී පභ තටා තබ්ා ්ා  ෂිසකා ුැතුටා ෂවුසටා
ී පභ වකා තබ්ා ්ා ්ැුා ගිුරා ංැඇා ෂවෙ. 
ෂ්ෂහිා තරයොා ඇසෂ්ිා වවභංෂසිා පමා



 

26 

පැමෂ්ුාෂවතෂංොුි්ුාවුකවභල්රාීවි්වභවා
ිැහෂිුාී ග්ා්පවිෂයාතැ්ැක ාීතැ්ැක ා
වරංභාග ාංැඇාෂවෙ. 

තවගාෂ්්වපසිාබවා්ා ්ිෂයා්පවිෂයා්ව ා
දකතිභ්ෂසිා ීවිිා න්ා  සා ෂුතතගත. ු කා
දකතිභ්සාැතාන්රා (ැ ැටාීවිව්භාවහ) ඔබිා
පවභාෂංසොාතභගතාෂවත.  ්පවිෂයාතැ්ැකෂ ිා
ෂ තගවාවවභංාතගාා්කාවවභංසරාෂපගා්ු්භහසභා
ෂංො ්ු්භිසා  ල්රා  ල්ා හභා ඍජා ෂහිා
ෂුතෂපිවභාතැ්ැක ාෂුතෂගුාවවභංාතගාා්කා
දකතිභ්සරාෂංසොාෂවෙ. ිෑ්ාපිමෂසුාංභාිෑ්ා
තභි භවක්ා වහභෂපතෂගතකොෂවිා සලා
ීෂපකුභවිරාපරංැනාබිසතාෂංොිැමෂසුාපකා
නා සලයා ිටා වරා ඔබිෂයා්ව ෂසවාම ාු්භටා
ං්ිුරාපරිාගම.  වාීවිභුසාදකතිභ්සාෂව.  

වවභංාවිුරාසුාපිමසභාංභාතභි භවා ඇෂුතභා
 ල්රා ල්ාහභා්ැතාවහභාග ායොෙ. තැ්ැක ා
හවභා ග ා යොො සුා ුබා (ි්හ්හභලා ීෂහෙවා
වි්හට) ෝභ්ිෂයා නෂසෙගසා ිැහඇ්හරා
ෂුතගකානිභාෂ්වැනාවභ භවග්සකාැතාෂවෙ.  
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වවභංසකාෂසේුභාඇසෂටාාාඉි්හභටා ංුටාතගා
තෂවුා ්ෑවැද්ා පිවඳවා ්ා විිවතරා  ුැෂ ත. 
වවභංාදුාෂංො දුා ්ාගභාෂසවා ්ා්ෑවැද්ාඒා
ි් ්ාරාි සඇසවිා් ුභහසභෂයානවැසසිරාු භගා
දසා යොා ෂව.  ෂිසා ෂුත්ැතුටා ්ුභහසභා  වා
ෂුතපැමෂ්ෙ. ඒාෂ්තෂංතෂක්ාෂවාටා් ාැතාෂවෙ. 

 ෂිසකා ෂුත්ැතාුටා වවභංා දුා ිැමසභා පිවඳවා
ෂංොබිසාපිවඳවාෂංො ෂිසකාෂුත්ැතාුටාපබහා
පිවඳවාෂංොවැගදාිංග ා ගිඅා්භරගාීිිුරා
හැ ා සා ංබපාරාවරා ්ාීවි්වභෂවා්ාුි්ු ා්ොා
වසාංැත. ෂ්වැනාීවි්වභවිාවාදකතිභ්සාුව්ා
ගභාෂසවාපවභාසිාවසාංැත. 

 ෂිසකා ෂුත්ැතුටාීත්ැක ාෂංො ෂුතගැු්් 
ෂංසතාතගාගනමිාලතාදුකාෂංෝභිාඇවපසකා
ෂංො විගා ඇවපසකා ෂංො ග ා රවභෙිා පමවා
දකතිභ්සාසිාෂවෙ. ි සභපදිඅාෂ්්ුෂ ාප්්කා
ි්වභමා පුසභාංභාුභරසභවාසුාීෙතසාපවතුවභා
ංැගා ්ව ෂ ාිටවිෙ භා ෂුතපවව. වභවගාෂහිා
ි්වභමා  පුසභා ංභා බිසා ෂහිා ්රිුසා බවා ්ාා
ීුුි ගවා ෂවිා නා ්වකා ෂවත.  වා ිගරකා
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පවිිෂිා ුටා ෂ්ෂ්ුභ්ා ී ා ිැමා ැමපතටා
ෂුතපවකවත. ැමගරාීවි්වභව්ාෂුතෂ්ත.  

ෂවතෂංො ීසෂයා වවභංා ්ව සා තඩභතපප්ා න්රා
ඉං ාිඳංිාතපිාංභාෂවුකාැ ැටාතපිා්ා
වහපභයාැ .  

ෂටා කකවෂ ාිව්භමසභාුභරසභවා දකතිභ්ාතෂුසා
ුටා ුටා ා ාවවභංානාැ ාිැමාැමගඇිාෂ තගවා
දකතිභ්ාතෂුසාු ටා ්ාතභි භවරාඉද්භාඇසාවරතා
නස්ාෂුතෂවෙ.  

ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
ُمْؤِمهَيِت  نََ�ْحتُمُ  إَِذا آََمهُوا اَ

ْ
تُُموُهنّ  ُ�مّ  ال ْْ نْ  َ�بِْل  ِمنْ  َللّ

َ
 َ�َمّنوُهنّ  ح

لَيِْانّ  لَُ�مْ  َ�َمي ّدةٍ  ِمنْ  َِ ََْاي ِِ   َ�ْعتَّدو

විව්භිවි ෙන, ය හභාෂදවාවි්වභිවි නසිා
වවභංාතගාෂගුාපමවාය හභාඔබිවාි්පරිා
ඇස්රා(ිිිරගෂ ානග  න්ර) ෂපගා හභකා
(දකතිභ්ස) පැවමවෂංතකාය හභාෂවයෂවිා
ඔබිාෂතෂගවා(වහභෂපතෂගතකොෂවිාසලු) ඉද්භා
ඇසවකාෂුතෂවෙ.  (ී්-ුර ිා33:49) 
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ී ාිැමාැමෂගිාපමාදකතිභ්ාතගයාහැ ා
තභි භවතෂයාඉද්භ 

වවභංානාී ාිැමාැමෂගවා්ානසැ ාපබ්ා්ව සකා
ග ා තගුා ීවි්වභවතා ි්වභමසභා වසිා ුභරසභවා
දකතිභ්ා( හභක) පවිභාසලෂ ාුටාැසෂයාඉද්භා
තභහසාවයෂ ාෂ ව භවකාඔිපා කකවසරාු භ්ුසා
නාපමවාපවොපාුභවසරාපකාවුාොපස.   

يُت  َْ لّ ََ ُم
ْ
َّْصنَ  َوال َ ََ ُْْفِنِانّ  َ� ّل  َوالَ  قُُموءٍ  ثََالثَةَ  بََِ ِ نْ  لَُانّ  ََ

َ
ُ  َخلََق  َمي نَ يَْ�تُمْ  ح َّ  ا

رَْايِمِانّ  ِف 
َ
َْومِ  بِيهللاِ  يُْؤِمنّ  ُ�نّ  إِنْ  ح ُُانّ  اآلِخمِ  َوالْ َُُعولَ َاّق  َو

َ
ِّّهنّ  ح  إِنْ  ذَلَِك  ِف  بَِم

ُّوا َرا
َ
ِي ِمثُْل  َولَُانّ  إِْصالًَاي ح

ّ
لَيِْانّ  اَ َمْعُموِف  َِ

ْ
لَيِْانّ  َولِلمَّجيلِ  بِيل  َواهللاُ  َّرََجةٌ  َِ

ِز�زٌ   َاِكيمٌ  َِ

( හභක) දකතිභ්ාපවියාහැ ාතභකුභවිාඔිපා
තභහා ොුකා ීවිිා වුා ොපා ( වකා වවභංසකා
ෂුතතග) වහභා ෂපතෂගතකොෂවිා සලසා යොෙ. 
ී්හභං්ා ංභා ීවිිා දුසා පිවඳවා ඔබිා වි්වභිා
තගිනසිාු ටා ්ාගැවාොුාී ්හභං්ාබවාතගාැතා
්ෑාිැ න්රාඔබුරාීය්ැතසකාුැ . ෂ්ෂ්ුභ්ා
සංප ාප ිෂිාුටාඔබිෂයා පුෙිාඔබිවා
ුැව කා ිටවිො තගා ගැමෂටා ීෙතසා ැක ිා
විෂිස.  
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තභි භවිරාෙප්සාැක භකාෂ්ි්ාඔබිරකා
ෙප්සිාසංා ීයිිා පවරභාැ . ඔබිරකා වඩභා
 පුෙිරාෙිි්ා ුභවසකාැ . ී්හභං්ා ීතා වහා
ිටපිුස. ිරවාු භවි ස.  (ී්-
ුර ි2:228) 

 ෂටාවභගාොුතාඔිපාතභහසාැ ැටාවරතාාරටා
විුරා් ා  වුාැ ැටාවරතාී  ාවිුරා් ා  වුා
තභි භවතෂයාිසගාපැවැක්ාීයවාෂ්සාසිාෂව. 
 වැවිාෂ්වාිඳංිාදුාග්ිාීයවාෂංෝභිා
ග්ිාීයවාෂංොග්ිාගයාෂුතහැෂෙ.  ැසෂයා
ඔිපාතභහාොුා ්ාඉිාපවොපාවුාතභහ ක්භවා ්ා
ඔබිෂයා ඉද්භෂවවා තභහා පිචෂ ්සා විෂසිා
ග්ිාගයාහැෂෙ.  

ෂ්ෂහිාවභගාොුතාඔිපා කකවෂ ාසරාපවොපා
ුභවසරා පකා වුා තභහා පිචෂ ්ෂ ා
වහභෂපතෂගතකොෂවිාසලසාාාි ැමසා ්ාබිසාි ් ා
 කානා ්වකාවසායොාසැොසංප ාප ිෂිාුටා
බිසා්ා සරා ත ාරවභාුටා ්ාවභගාොුතාඔිපා
තභහසාී විිාන්රාෂපගාෂ්ෂ්ුභ්ා කවා් වකාවසා
ංැත.  

වභගාොුතාඔිපාතභහසාි ට්ර්ාතුායොාසැොෂංො
ඉද්භෂවවා දුා ග්ිා ීවිිා වසා යොා සැො ෂංො
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 ෂිසකාුැතාුටා ෂිසාසිාතුාෂුතයොාසැොෂංො
ඉි්හභ්ෂ ා ඇසිා  ංු්කා ුැ .  කා නා ්වකා
විුරාසතාවරතාබිසා (ෂංො ෂවුක ීස) ඉද්භා
පිවඳවාිකාන්රාීවිු භවකාෂුතෂවෙ. ිොලිා
්වකා වසා යොෙ. ෂ්ස්සා ඉං ා ිඳංිා වැඇසකා
පං ාිඳංිාවුාවැඇසකාෂපිවභාෂ්යෂ . ෂ්්ා
මතසරා හභකාග්ාාසයෂවිාංැඳිාෂව.  
 

تُمُ  َو�َِذا ْْ َجلَُانّ  َ�بَلَْغنَ  الَِّنيءَ  َللّ
َ
ْمِنُكوُهنّ  ح

َ
وْ  وٍف بَِمْعمُ  َََ

َ
ُّاوُهنّ  ح  بَِمْعُموٍف  َِ

 
َ

اًرا ُ�ْمِنُكوُهنّ  َوال دْ  َذلَِك  َ�ْفَعْل  َوَمنْ  ِلَْعتَُدوا ِضَ َْ   َْْفَنهُ  َظلَمَ  َ�
َ

 َ�ّتِخُذوا َوال

ِ  آَيَيِت  َّ ِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُموا ُهُزًوا ا َّ لَيُْ�مْ  ا نَْزَل  َوَمي َِ
َ
لَيُْ�مْ  ح ِكتَيِب  ِمنَ  َِ

ْ
 ال

 ِ
ْ
وا بِهِ  يَِعُظُ�مْ  ْكَمةِ َوال ُْ َ  َواّ� َّ لَُموا ا ِْ نّ  َوا

َ
َ  ح َّ ءٍ  بُِ�ّل  ا ِليمٌ  َشْ َِ   

ය හභා(ය හභෂය) ු භරසභවිරා( හභක) දකතිභ්සා
ුතභිා තෂුසා ුටා ඔබිා  ්ා (ඉද්භ) ෂපතෂගතකොා
තභහෂ ාීවිභුසරාු භාන්රා්කෂ ිාඔබිවා
ි්භයුහවා (ුභරසභව) විෂසිා කාතගාගිු. 
ුැතුටාසංාීයිිා ්වභාංිිු.  

ඔබිරාවිිභාතගමිාක්භවාඉක්වභාතරයොාඇස්ා
ිඳංභාඔබිවාගඳවභාෂුතගනබ.  ෂිසාසිාතගිුභා
 ්ිා  ්ිා ංර්ා ීපගභෙසකා තගා ගකෂකස. 
ී්හභං්ෂයා වැඇා ංෑ්යවරා ෂුතගිු. ී්හභංා්
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ය හභරාු්භුසාතගාැතා්භසභ්සිාගැුා්ාය හභා
ෂව ාපංුාතුා ි ්තසාංභාු  භවාගැුා් ාෂ්ෂුවා
තගිු.  ී ්හභංර්ාබසාු කත්කාවිු. ි ැවැවි්ා
ී්හභං්ාසසයා්ෑාපිවඳවා්ැුවිා්භිුභාවවා්ැුා
ගිු.      (ී්-
ුර ිා2:231) 

බිසාඔිපාවභගාොුතාසරාපිසිාුභවසරාපකාවුා
ොපා වහභෂපතෂගතකොෂවිා සලුා  ්ා තභහා
පිචෂ ්සාොුා කාන ් වකාවිුරා ත ාෂුතරෂ ා
ුටාඔිපාතභහෂ ාසරාුභරසභවා්ාපවොපාරවභාුටා
ඔබිාී  ගාපැවොිාි ව්භමා පුසභාංභාු භරසභවාසුා
විෙුසාවිිමානාසයාැ . ඉිාපමවාෂ්ෂ්ුභ්ා
ුැව ා කානා්වකාවිුරාීෂපකුභාතෂුසාුටා
ඔබිාෂවුකාවවභංසකාතගාග ායොාෂව.  ුටානසා
ීයිිා ිභක්ා ුභගතපවිා ඉදිපකා තගා ්ංරා ්ා
නස්ාතගාවවභංසකාසිාතගාග ායොාෂව.   

වවභංානාපබ්ා්ව සකාග ාතගාගනමිාසලුාවරා
ුැව කාඔබිාී ගාුි්ුාැතානාිැමසභා හභකා
පැවමෂවාුටාබිසාවභගාොුතාඔිපාතභහසරාපමා
පවොපා ුභවසරා පකා වුා ෂ කා (ඉද්භ) 
ෂපතෂගතකොෂවි සලසා යොා ෂව.  ්ා තභහසා ොුා
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ුැව කා කානා්වකාවිුරාීෂපකුභාතෂුසාුටා
්වකාවසාංැත.  ෂිසාෂුත්ැතාුටාබිසාපවොපා
ුභවසරාපකාරවභෙිාපමාෂවිාවසාංැත.   

ුැව කාෂ්වුාව භවරකා කානා්වකාවසායොාසැො
ෂ්ෂ්ුභ්ා ීෂපකුභා තෂුසා ුටා ිභක්ා තපවිා
ඉදිපකාතගාවවභංසකාසිාතගාග ාංැත.  

تُمُ  َو�َِذا  ْْ َجلَُانّ  َ�بَلَْغنَ  الَِّنيءَ  َللّ
َ
نْ  َ�ْعُضلُوُهنّ  َََال  ح

َ
ْزَواَجُانّ  َ�هِْكْحنَ  ح

َ
 إَِذا ح

َمْعُموِف  بَُْهَُامْ  رََماَضْوا
ْ
ِ  يُْؤِمنُ  ِمهُْ�مْ  َكنَ  َمنْ  بِهِ  يُوَ�ُظ  َذلَِك  بِيل َّ َْومِ  بِي

ْ
َِخمِ  َوال

ْ
 اآل

ْزَ�  ُ�مْ َذلِ 
َ
ْلَامُ  لَُ�مْ  ح

َ
ُ  َوح َّ ْْتُمْ  َ�ْعلَمُ  َوا

َ
  َوح

َ
 َ�ْعلَُمونَ  ال

ය හභා (ය හභෂය) තභි භවිරා  හභකා ෂංවකා
දකතිභ්සාපවිභාඔබිා්ා ්ා(ඉද්භ) ෂපතෂගතකොා
තභහසා ීවිිා තගා ගකෂකා ුටා (ඔබිා  හභකා
පවියාහැව)  ්ාිව්භමා පුෙිා (ුැව ක) නසා
ීයිිා  කපතසරා පකා වා වවභංා තගා ගැම්ා
ෂුතවුකවිු.  

ය හභා ීොිිා ී්හභං්ා ංභා ීවිිා දුසා වි්වභිා
තුබිරාෂ්ෂහිාෙපෂ්ිා්ෂ්යාහැ ාැ . ෂ්ස්සා
ය හභරාඉ භායකතාගපතා් ාඉ භාපවොපා් ාවිෂි. 
ී්හභං්ා ්ිෂිස. ු කා ය හභා ෂුත්ිෂුලස.
 (ී්-ුර ිා2:232) 
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ි්වභමසභා  ්ා බිසා  හභකාතුා පමවා ුැව ා  කා
න්රා(ී ාිැමාැමගාපවකවිුර) ීවි්වභාෂ්තකා
පිු්යාහැෂෙ.  

َالُق   َّ وْ  بَِمْعُموٍف  ََإِْمَنيكٌ  َمّمرَينِ  ال
َ
�حٌ  ح   بِإِْاَنينٍ  �َْسِ

ෂ්ෂහිා( ්ාුභරසභවරා හභකාපවිභාුැව ා කා
තගාගැමෂටාීෙතසාැත)  හභකාෂ්ව භවඇ. පමවා
නසාීයිිා කානා්වකාවසාංැතාුැතුටාසංපකා
ීයිිා(ැසව)  ්වභිසාංැත.   (ී්-
ුර ිා2:229) 

ෂටා ීවිව්භා ෂ්ත්ා ුභව ා තුා පමවා ොිා වැනා
ව භවරකාි්වභමසා ්ාබිසරා හභකාපැවමෂවාුටා
ඔබිා ෂ්ෂ්ුභරා ුැව කා පබ්ා ්ව සකා ග ා
තගිුරාය  වු.  

බිසා වභගා ොුතා ඔිපා තභහසතරා පමා පවොපා නා
ෂවුකාතිභ්සකාතගාගකාපමවා ්ාි්වභමා පුසභා
්ාැසාදකාතිභ්ාතෂුසාුටාඒාිඳංභාරාඉද්භාතභහසා
්ාී විිානෂ්ිාපමවසාෂපගාි ව්භමා පුසභරාෂ්්ා
බිසාුැව කාවවභංාතගාග ාංැඇාවයෂ .  
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َاي ََإِنْ  َْ ّل  َََال  َللّ ِ
َ

َ  ُ
َ

َّ  َ�ْعدُ  ِمنْ  ل َاي نْ ََإِ  َ�ْ�َهُ  َزوًْجي َ�هِْكحَ  َا َْ  ُجهَيحَ  َََال  َللّ

لَيِْاَمي نْ  َِ
َ
َاَجَعي ح ََ نْ  َظّهي إِنْ  َ�

َ
يَمي ح ِْ َّ  يُ ِ  ُاُدو َّ َك  ا

ْ
ُّ  َورِل ِ  ُاُدو َّ ْومٍ  يََُيّهَُاي ا َْ  ِل

  َ�ْعلَُمونَ 

පමවා(ොිවැනාව භවර) ැසරා( හභක) දකතිභ්සා
ුතභිාතෂුසාුටාපමවාැසාඔලාෂුතවුාෂවුකා
ිැමෂසුා වවභංා වුා ෂ කා ැසා ඔලරා ීය් ා
විනසකාෂුතවිමස.  

( ්ාිැමසභාවු) ඔලා ්ා ්ැසරා දකතිභ්සාුතභිා
ෂතතරාඒා(තභි භවාංභා ්ාිැමසභාවු) ෂ්ෂ්ුභා
ී්හභං්ෂයාක්භවිාඉටාතගයාැ ැොසොෂවාු ටා ා
ෂ්ෂ්ුභා(වවභංසකා්ගි) ුැව ා තො න්ාඔබිා
ෂතෂගවාවග්කාෂුතෂවෙ.  

ෂටවභා ී්හභං්ෂයා ක්භවිස. ්ැුගිුා ්ුසභරා
ෂටවභාඔලාපැංැදිාතගෙ.   (ී්-ුර ිා
2:230) 

ී්-ුර ුෂස වා ැතා ෂ්්ා මතසා ෂුත්ිුභා
 ි්ිටවපිාවල  ගසකා ්ිෂයාපබ්ා් ව ෂසවා
ීබ්ාවසබ්ානාසලත. 

ිැමසභා බිසා ෂ්ිා වහභා ඔවවා්්ා හභකාතෂුමා
 හභකා හභකා හභකාසයෂවිා තවග්ාොිවගකා
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පැවමවා්ාති ්වගකාපැවමවා්ා සා කාවගකාපැව ා
 හභතසකා ෂහිා ග්ිා ගයා හැෂෙ. ඒා ංැගා  සා
 හභකාවභගාොුකාෂහිාග්ිාගයාෂුතහැෂෙ. 

 හභකාිඳංභාීවි්වභාෂ්තකාපිු්යාහවෙ.  ෙිා
ුැව ාංැසා( හභකාග්ා) ුැව කා කානා්වකාවසා
ංැඇසාසුාවැඇසා්ගිාංභාිනං්ා ි්ිට, ුිභාා
වැනාූහභය වහාිඳංිානාැතාංාි්ා්ගිාෂ්්ා
ි ුසාවරංභාග ාංැත. (වැඩාවි ්ගාඉදිෂ ාි ඳංිා
තගිෂු . ඉිුභාී්හභං්!) 

ිැමසභා බිසරා  හභකා ෂ්ුා වරා බිසා ඔිපා
 කකවෂ ා පමා ෂුතවසා යොෙ.  ෙිා පවොපා රා
 කකවසතා පමා වසා යොො සිුා වැ්ගකා
ෂතතිෂදසසඇ.  ( ි්ි ටා2931) 

ිැමසභා හභකාපිුැූාපමාබිසරාහවභා ිිා්ංරා
ෂංවකාවවභංා ුභගා ්හාැො වාඇසිාවි්ොවකා
බිසෂගිාුැව කාඉ්හභාසලසාෂුතංැත.  

ّل  َوالَ  ِ نْ  لَُ�مْ  ََ
َ
ُخُذوا ح

ْ
 َشُْئًي آَرَُْتُُموُهنّ  ِمّمي رََ

(බිසිර) ය හභාහවභාිිා්ැෙිාඇසවකාුැව කා
හවභාගැම්ාය හභරාීය්ැතසාුැ .  (ී්-
ුර ිා2:229) 
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ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
  آََمهُوا اَ

َ
ّل  ال ِ نْ  لَُ�مْ  ََ

َ
  َكْمًهي الَِّنيءَ  رَِمثُوا ح

َ
 ِلَْذَهبُوا َ�ْعُضلُوُهنّ  َوال

  آَرَُْتُُموُهنّ  َمي بِبَْعِض 
ّ

نْ  إِال
َ
ِ��َ  ح

ْ
وُهنّ  ُمبَُّهَةٍ  بَِفيِاَشةٍ  يََ ُ ِِ َمْعُموِف  وََع

ْ
 ََإِنْ  بِيل

نْ  َ�َعَس  َكمِْهتُُموُهنّ 
َ
ُ  َوَ�َْعَل  َشُْئًي رَْ�َمُهوا ح َّ ُّْ�مُ  َو�ِنْ  )١٩( َكِثً�ا َخْ�ًا ِ�يهِ  ا َر

َ
 ح

يًرا إِْاَداُهنّ  َوآَرَُْتُمْ  َزْوٍج  َمَكنَ  َزْوٍج  اْنتِبَْداَل  ََ ُخُذوا َََال  قِهْ
ْ
 َشُْئًي ِمهْهُ  رََ

ُخُذونَهُ 
ْ
رََ

َ
 )٢٠( ُمبُِهًي َو�ِْ�ًمي ُ�ْاتَينًي ح

විව්භිා වි ෙන, තභි භවිා වහංකතභගෂසිා
(බිසිාෂහි) වමාතගාගැම්ාය හභරාීය්ැතසා
ුැ . ය හභාඔබුරාහවභා ිිා්ැෙිාස්කාෙිගභා
ගැම්ා ිඳංභා ඔබුරා ්ඩභා ෂුතතගිු. ඔබිා
ුසදමෂ ාී යහභතභගාි සභවකාතෂුසාු ට ංැග. ඔබිා
ි් ා සංා ීයිිා පබ්ා ්ව සකා ග ා තගිු. 
ය හභාඔබිවාපිු්ාතුා් ා වාී ්හභංා්ැතා ගටා
සංප ා විුරා  වු. 

 කා බිසකා ෂවයෂවිා (දකතිභ්ා ෂතතර)  වකා
බිසකා වවභංසකාතගිුරා ීෂපකුභා තෂුසා ුටා
පු ා බිසරා ෙුා ිටුභගසකා හවභා ාා තබ්ා ්ා
ඇසවකා(ෙිගභ) ෂුතගිු.    
   (ී්-ුර ිා4:19,20) 
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බිසා හභකාඉ්හභාසලෂ ාුටාැසරානස්ා
වුාඉද්භා 

ිැමසභරාබිසා හභකාපවිභාෂවිාන්රාීය්ැතසා
ෂ්යා හැබවභකා ෂ්ි්ා බිසරා ්ා  හභකා ඉ්හභා
සිෂටාීෙතසාහවභාාාැ .  

බිසරා ්ාි ව්භමා පුසභායපි්ි ිෂිාු ටාි ැමසභා
ි් ා කානා් වකාවසාෂුතංැඇසාසිුරාි භෙභග්ා
ෂංසතිාපවතිෂිාුටාබිසාි්වභමා පුසභෂගිා
 හභකා හවභා ම ුයුහවා ෂවිා වසා ංැත. ෂ්්ා
මතසාු්ොසයෂවිාංසිවයාහැෂෙ.    

نْ  إِال 
َ
  َ�َيََي ح

ّ
ال

َ
يَمي َ ِْ َّ  يُ ِ  ُاُدو َّ ال ِخْفتُمْ  ََإِنْ  ا

َ
يَمي ح ِْ َّ  يُ ِ  ُاُدو َّ  ُجهَيحَ  ََالَ  ا

لَيِْاَمي َك  بِهِ  اْ�تََدْت  ِ�يَمي َِ
ْ
ُّ  رِل ِ  ُاُدو َّ َّ  َ�تََعدّ  َوَمنْ  َ�ْعتَُدوَهي ََال ا ِ  ُاُدو َّ  ا

َِك 
َ

ول
ُ
 الّظيلُِمونَ  ُهمُ  َََ

(ිැමසභාංභාබිසාසු) ඔබිාෂ්ෂ්ුභා( කානා්වකා
වුාවර) ී ්හභං්ෂයාක්භවිාඉටාෂුතතගයාැ ැො
ය හභාබසාෂවෂ තකා(බිසාවු) ැසාු්කාෂංො
ෂ්සකාවිදාවිෂසිාහවභා ාාෂවිාන්ාෂ්ෂ්ුභා
ෂතෂගවාවග්කාු ැ . ෂටවභාී ්හභං්ෂයාක්භවිස. 
 වැවිා ී්හභං්ෂයා ක්භවිා ඉක්වභා ෂුතසබ. 
ී්හභං්ෂයාක්භවිාඉක්වභාතරයොාතගිුි්සා
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ීපගභොතපවිාවිෂි.    (ී්-
ුර ිා2:229) 

ිභබකාබිාතෙි්ා(ගිස්හභලාී ිල) ෝභෂයාබිසා
ුබා (ි්හ්හභලා ීෂහෙවා වි්හට) ෝභ්ිා
ෂව ාපැම්ාී ්හභං්ෂයාඉ සභ්න, (්භෂයාි ැමසභ) 
ිභබකා බිා ෂතෙි්ෂයා ගතග්ා පිවඳවා ෂංො
 ගමතා ංැදසභවා පිවඳවා ෂංො ්භා ී පභ ා
ෂුතඇසම. ු  කා් ්ාඉිහ්භ්ෂ ාවඳමිා(ිව්භමසභරා
 ෂගවාෂවමි) ුතකෂුසපාඇස්ාපිවඳවාබසාෂවමා
සැොපැවමෂවස.  වරාුබා (ි්හ්හභලාීෂහෙවා
වි්හට) ෝභ්ිාිභබකාඔවරා(වවභංා ුභගසක) 
ෂහිා පිුැූා වක ා ඔවා ඔලරා ුැව ා හවභා
ෂ්ිෂුව්ැොව් ං.  වරා ්ාතභි භවාඔවාසැො
පිොපා ිිුභස. (බිසෂගි) වක ා ුභගා ෂගුා
 හභකා පවිිුැො ිභබකා බිා ෂතෙි්රා ුබා
ෝභ්ිාපැව ං.  

(වභර භා තපා ඉෙයා ීෙවභි්ා ගිස්හභලා ීිල, 
ූහභයසාබංභිා-5273-) 

බිසාි ැමසභෂගිාෂවිානාගසාපමවාඔිපාවභගසඇිා
පිසිාවුාොපාැසා(ඉද්භ) ෂපතෂගතකොෂවිාසලසා
යොෙ. 
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 හභකා පවිය හැ ා  ්ා තභි භවරා  කා ඔිපා
වභගසකා ීවිිා වුා ෂ කා (ඉද්භා ිඳංභ) ග්ිා
ගිුභාෂ්ිාුබා(ි්හ්හභලාීෂහෙවාවි්හට) 
ෝභ්ිාපැව ාවවාතිමදා1185 ංභාුිභාා3440 වා
ිඳංිවාැ .  

  
ඉි්හභ්සාවැහ්ාගකාතභි භවතෂයාඉද්භා 

 ි්ිටා පිමෂසුා ි්ි ටාතභි භවකාවවභංාතගා
ගැම්කා  ි්ිටා තභි භවකා  ි්ි ටා පිමෂසකා
වවභංාතගාගැම්කාඉිහ්භටාී ය් ාතගෙ.  ෂ්ි්ා
 ි්ිටාපිමෂසුාෂංොතභි භවකා ි්ි ටාෂුතවුා
ෂතෂුුාවවභංාන්ා ංුටාතගාැ .  

 කාෂ්වෂසකාපිාගකාෂතෂුුාංභාපිාෂුතගකා
ෂතෂුුාඉි්හභ්සාවැහඳාගකාෂතෂුුාංභාවැහ් 
ෂුතගකාෂතෂුුාි ්භුාෂුතවුාවවොඉිහ්භ්ෂ ා
ි්වභවගසාවයෂ .  

َ�ِت  َ�هِْكُحوا َوال  ُمْشِ
ْ
َّ  ال َمةٌ  يُْؤِمنّ  َا

َ َ
َ�ةٍ  ِمنْ  َخْ�ٌ  ُمْؤِمهَةٌ  َوأل  َولَوْ  ُمْشِ

َجبَتُْ�مْ  ِْ َ
ِ��َ  ُ�هِْكُحوا َوال ح ُمْشِ

ْ
َّ  ال  َولَوْ  كٍ ُمْشِ  ِمنْ  َخْ�ٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعبْدٌ  يُْؤِمهُوا َا
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َجبَُ�مْ  ِْ َ
َِك  ح

َ
ول

ُ
ونَ  ح ُِ   يَْد

َ
َّيرِ  إِل ُ  ا َّ و َوا ُِ   يَْد

َ
َّهةِ  إِل

ْ
َمْغِفَمةِ  اْ

ْ
 َوُ�ََّ�ُ  بِإِْذنِهِ  َوال

 َ�تََذّكُمونَ  لََعلُّامْ  لِلّهيِس  آَيَيرِهِ 

(ී්හභංර්)  ෂදිා වුාතභි භවිාඔබිාවිව්භිා
තගුා ොපා ( පුෙිා වු) ය හභා වවභංා තගා
ෂුතගනබ.  ෂදිා විනසාඔවරා තරුභසාබවා
්ාැසරාවඩභාෂදවාවි්වභිසාැතාවංිසාැකෂ ි්ා
ෂයසු ්පාවිමස.  

 ෂදිා වුා පුෙිාවි්වභිාතගුාොපාඔබුරා
(ය හභෂයාතභි භවි) වවභංාතගාෂුතෂ්බ. ී ෂදිා
 විුභාය හභරාෂත ගටා තර්ුාබව්ාඔලරා
වඩභාවි්වභිාවි ාවංහභාෂයසු්පාෂවෙ.  

( ෂදිා වු) ඔබිානගසාෂව ාතැඳවත. ී්හභංා්
 ්ිා ී්් ාතගුාපිදා ි්වරගසා ෂව ා ්ා ි්භවා
ෂව ා්ාතැඳවෙ. ්ැු ොතටාහවයාපපිාී්හභංා්
 ්ාව්ිා්ුසභරාපැංැදිාතගිෂිස.  (ී -්
ුර ිා2:221) 

ෂටා ෂදවා වභතුසරා ෂපගා ිංභබවපා ්වකා රෂ ා
ෂතෂිස්ාසිුාඉෙයාීෙවභි්ා (ගිස්හභලාීිල) 
ෝභාපං ාිඳංිාීයිිාවි් ගාතගෙ. 
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ී ාෙෂ්ෙසභෂයාදසපසාරාු ෂගෙවභාු ්ැතා ෂදිා
 ැ ාතභි භවාේරා(ගිස්හභලාී ිල) ෝභාවවභංා
තගාෂගුාසලෂ ස. ැසවාේරාගිස්හභලාීිලා
ෝභාදකතිභ්ාතෂුසස. පමවා ්ාතභි භවා  වසභා
බිාී ාමය්සභිාු්ැක භ ( ෂදිා විෂුුවා
සලා කකවෂ ා-ඉි්හභ්රසාපැමභ්රාෂපග) වවභංා
තගාගකෂකස.  

ී ාමය්සභිෂයාදසපසාරාෙට ාංතටාු ්ැතාී ෂදිා
තගිනසවාඉසභු්ාබිාතුටා(ගිස්හභලාීිල) 
ෝභා වවභංාතගා ගකං. ැසවා ඉසභ්ා (ගිස්හභලා
ීිල) ෝභා දකතිභ්ා තුා පමවා  ්ා තභි භවා
ීෙි්හභංා්ඉෙයාෙි්් භිාී ි-්ිත්ාු ්ැක භාවසිා
වවභංාතගාගකෂකස.    
 (ූහභයස: බංභිා5287)  

ّ�َاي يَي 
َ
ينَ  َ ِ

ّ
ُمْؤِمهَيُت  َجيَءُ�مُ  إَِذا آََمهُوا اَ

ْ
ُ  ََيْمتَِحهُوُهنّ  ُمَايِجَماٍت  ال َّ لَمُ  ا ِْ َ

 ح

ِلْمتُُموُهنّ  ََإِنْ  بِإِيَمينِِانّ    رَمِْجُعوُهنّ  َََال  ُمْؤِمهَيٍت  َِ
َ

ُكّفيرِ  إِل
ْ
 َوال لَُامْ  ِاّل  ُهنّ  ال ال

لّونَ  ُهمْ  ِ   لَُانّ  ََ

විව්භිා වි ෙන, විව්භිා විතනසිා ෂදිා
 ග්සාතගමිාය හභාෂව ාපැමපෂ ාු ටාඔබිවා
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පසකුභාතගාවහිු. ඔබිෂයාවි්වභිසාපිවඳවා
ී්හභං්ා්ැුවිා්ිෂිස.  

ඔබිාවිව්භිාවිතනසිාවවාය හභා් ැුාගකෂ ලා
ුටාෂදවාුතකෂුසපතෙිාෂව ාංගවභාෂුතසවබ. 
ෂ්තබිා (වි්වභිා විතනසි) ඔබුරා
(ුතකෂුසපතෙිර) ීය් ාහද්බිාෂුතවිමස. 
ඔබිා (ෂදවාුතකෂුසපතෙි) ෂ්තබුරා (වි්වභිා
විතනසිර) ීය් ාහද්බිාෂුතෂවත.   
 (ී්-ුර ිා60:10) 

ඉි්හභ්සරාීයවා ි්ි ටවපා ි්ි ටාෂුතවුාීසා
ි් ාවවභංාවසාෂුතංැත. ෂටා කකවෂ ාවවභංාරා
 ි්ිටාෂුතවුාතභි භවකාඉිහ්භ්සාපිවඳවා් ැුා
ෂගුා සාපිාෂගුා ි්ිටවිසකාවවරාපකාරවභා
ුටා  වරාැසෂයාිැමසභා ි්ගා  කා නා ්වකා වසා
ෂුතංැත. ්වකාන්ායමිමස. 

 ෂ්ි්ාිැමසභා ඉි්හභ්සාවැහඳගකාු කාබිසා
ඉි්හභ්සාවැුඳාෂුතගකෂකාුටාැසාි්ගා කානා
්වකාන්රාිැමසභරාෂුතංැත. 

ි්වභමා පුසභාබිසාසුාෂ්ෂ්ුභෂගිා කාීෂසුා
 ි්ිටවගෂසුාෂහිකාීෂුතභාුතකෂුසපතෂසුා
ෂහිකා සලුා වරා වවභංා ්ව ෂ ා  කා නා සලසා
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ෂුතංැත. ෂතෂුුා ඉි්හභ්සා වැහඳා ගිුවභකා
ි් ්ාඔබිෂයාවවභංසකාීවහිගානාසෙ. ිැමසභා
ංභාබිසාසුාෂ්ෂ්ුභ්ාඉිහ්භ්සාවැහඳාගකෂකාු ටා
( ි්ි ටවපිාවවරාපකාරවභාුට) ඔබිාෂ්ෂ්ුභරා
 කානා්වකාවසාංැත.  

බිසාඉි්හභ්සාවැහ්ාෂගුාසලසාාාි ැමසභාඉිහ්භ්සා
පිා ෂුතගකෂකා ුටා ිැමසභෂගිා බිසා
ම ුයුහවාෂවිානාසුාවැවිාැසෂයාඉද්භවා
ඔිපා වභගසතා සරා පිසිා ුභවසරා පකා වුා ොපා
ග්ිාග ායොාෂව. ගැබනසකවාසලිමාු ටා් පවභා
ු  ාතගුාොපා(ඉද්භ) වහභෂපතෂගතකො ෂවිාසලසා
යොෙ.  

බිසාඉද්භවාග්ිාගිුභාතභහසාොුාිැමසභා ්ා
ඉි්හභ්සාවැහඳාගකෂකාුටා( ි්ි ටවගෂසුාවවරා
පකාරෂ ාු ට) ඉද්භවාී  ාංැගා් ්භාඔබිාෂ්ෂ්ුභ්ා
ී ාිැමසිාෂහිා තරා්වකාවසාංැත. 

බිසෂයා ඉද්භා තභහසා ීවිිා රා පමා ිැමසභා
ඉි්හභ්සාවැහඳාගකෂකාුටාබව්ා කානා්වකාවසා
ංැත. ිැමසභා ඉි්හභ්සා වැහඳා ෂුතගකෂකා ුටා
ඉද්භවාී විිාෂතතරාෂවුකා ි්ි ටවගෂසුාවවභංා
තගාගැම්රා ්ාබිසරාීවි්වභවාිැහෂිස.  
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ඉෙයාී ෙවභිා්(ගිස්හභලාී ිල) ෝභාවසිාෂ්ෂිසා
වභර භා තගුා හා. ුබා (ි්හ්හභලා ීෂහෙවා
වි්හට) ෝභ්ිා ංභා  ි්ිටවපිා පිවඳවා
ිහතභාවැලෂටාාා ෂදිා විුිා කා තභගසතා
වෂගෙෝිාෂහිාපමාරං. ඔබිාුබාෝභ්ිාි් ා
ිරිාවැි්ං. ුබෝභ්ිා්ාඔබිාි් ාිරිා
වැි්ං. 

 වකා තභගසතා ෂදිා විුිාි භ්ාගවමටාැතා
තගා ගකං. ෂ්තබිා ුබා ෝභ්ිා ි් ා ිරිා
ෂුතවැි්ං. ුබාෝභ්ිා ්ා ඔබිාි් ා ිරිා
ෂුතවැි්ං.  

ිොපාපභරිවෂසිා කාතභි භවකාඉිහ්භ්සාවැහඳා
ෂදිා ග්සාතගමිා්ාුභවරාපැමපෂ ාුටාැසා
ඔිපා කකවසරාපකානාැසාපිසිාවුාෂ කාැසරා
වවභංාෂසේුභවකාඇස්රාී ය්ැතසාහවභාෂුතින. 
 ෂිසාැසා (ඔිපා කකවෂසිාපම) පවොපාරෂ ා
ුටාවවභංාතගාගැම්රාැසරාී ය්ැතසාපිුැමප. 
 වැනා තභි භවකා ( ි්ිටවගෂසක) වවභංා න්රා
ෂපගාැසෂයා( ්) ිැමසභා(ඉි්හභ්සාවැහඳ) ෂදිා
 ග්සා තගමිා පැමපෂ ා ුටා ැසා ඔලා ෂව ා
ුැව ාුභගාෂ්යාහවිමස. 
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ිොපා පභරිවෂසිා වංෂහුා ෂංො වංිසකා
(ඉිහ්භ්සාවැහඳ) ෂදිා ග්සාතගමිාපැමපෂ ා
ුටා ඔලා න්ංි්ා  දගහෂසුා ෂිසා ිැහෂක. ඔලරා
ෂිමා  ංභහරවපිා ිොා රා සසයා  තභගෂ ා
ෂගීගවසිාපිු්යාහැ ස.  (ූහභයස: 
බංභි 5289)   

 

ඔිපා කකවසාු ගාරාතභි භවතෂයා
ඉද්භා 

 හභකාපවියාහැවාදකතිභ්සාෂ්යාහැ ාතභි භවා
නසම ාතභහසකාඉද්භාවහභෂපතෂගතකොෂවිාසලසා
යොාෂව. ඒානසම ාතභහසාඉං ාි ඳංිාපිදාැසෂයා
ඔිපා කකවෂ ාතභහසාිැහඇ්හරාගනමිාවිිා
තගයාැ .  

තභි භවෂයාිසගාපැවැක්ාීයවාඔිපා කකවසා
ැතාන්ාු ගාන්ාිඳංභාර වසිාංභාතභහාෂවහභවිා
ෂවුි්ාෂවෙ. 

 වැවිා  හභකා ෂ්යා හැ ා තභි භවරා ඔිපා
 කකවසාැතාෂුතවිෂිාසැො ිැතසකාැතාරා
වරතා ුටාඔිපාැතාවුාතභහසාීවිිානාැ . 
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මිාපමවාඔිපාැතාන්රාඇසිාීවිව්භවකාුැ ැො
ිැතසකාැතාරාවරතා ්ාතභි භවාතිොග්ුසා
ීයවා ්භිා ොුකා ග ා වුා ොපා (ඉද්භ) 
ෂපතෂගතකොෂවිාසලසායොෙ.  

ِئ  
ّ

َمِحيِض  ِمنَ  يَئِْننَ  َوالال
ْ
ْشُامٍ  ثََالثَةُ  ََِعّدُ�ُانّ  اْررََْتُمْ  إِنِ  �َِنيئُِ�مْ  ِمنْ  ال

َ
 ح

ِئ 
ّ

ْضنَ  لَمْ  َوالال ِ ََ   

ය හභෂයාතභි භවිාී ොිිාඔිපා කකවසාු ැතා
නාගසාී සාවුෂසවාය හභරාි ැතසකාැකුටා වැනා
ීසරකා ඔිපා  කකවසා ැතා ෂුතරවිරකා වමා
තභහසා්භිාොුඇ.     (ී -්
ුර ිා65:4) 

 

ඉද්භාැගරසායකෂකාතව්භා්? 

ිැමසභාංභාබිසාමව ෂසුාෂංොතභිා (වනමප) 
ඉදිෂ ා නසා ිභකිිා ැතවා දකතිභ්ා තුා
ීවි්වභෂවා දුාසරාබිසාඉද්භවාග්ිාගැම්රා
 ගටුාතුායොෙ.  

බිසා ිැමසභෂගිා ෂවිා නා ්වකා න්රා  හභකා
(ු්ෙ) ඉ්හභාි ැමසභාැසවාදකතිභ්ාතුාපමවා ්ා
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ීවි්වභෂවා සරා ැසා  තා ඔිපා වභගසතා තභහසකා
ීවිිාවුාොපාඉද්භවාග්ිාග ායොෙ.  

ිැමසභා ඉි්හභ්සරා ෂුතපැම්ා බිසා ප්්කා
ඉි්හභ්සාවැහඳාගක භාුටාඉි්හභ්සරාපැමපා ්ා
ීවි්වභෂවාසරාැසාඉද්භවාග්ිාග ායොෙ. 

ිැමසභා ්ග්සරා පකා රා වරා බිසා ගර්භා
 කකවසතාපමාවිමාු ටා ්ාී විව්භෂවාසරා් පවභා
ු  ාතගුාෂ කාඉද්භවාග්ිාග ායොෙ.  

ිැමසභා මසා ගසා වවරා  ංබපා රෂ ා ුටා  ්ා
ීවි්වභෂව සරා්භිාං ගකාංභාදුා්ංසකාඉද්භවා
ග්ිාග ායොෙ. 

ිැමසභාමසාගසාවරාඉද්භවාග්ිාගැම්ාිඳංභා ්ා
්ුභිභවාභ්්භුසාතුාපමවාෂංොභ්්භුසාතගාදුා
ොුතරාපමවසාබිසාඉද්භවාග්ිාග ායකෂකාසැො
ැ ැ ිාපවිත. ැ ැ ිාඒාීයිිාිසභාතගත. 
ෂ්සා වැගදා ිංග ා ිසභවඇ. ී්හභං්ා ංභා ඔලෂයා
ෙර්ාඉ සභාෂපිවභාි ිා්  ාෂුතවිෂිස.  වැවිා
ීනවභරසෂසි්ා ෂ්වැනා  පිා ංභා සිකා විිා
වැුකාසලසායොාෂව.  

ැ ැටාීවිව්භාවහාිැමසභාවෂදිාග වාසලසාාාමසා
ගසාවවරා ංබපාතගමිාෂ තගොගකා ්ිාෂව ා
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පැමපාවරා ්ා් ුභිභවා වාභ්්භුසාතගුාෂ කා
ෂංො ග්රා ෂංො ගරරා ෂගුැවකා භ්්භුසා තගුා
ෂ කාෂංොබිසාඉද්භවාිසභක්තාෂුතතගුාෂිසා
වුකවත.   

 ෂ්ි්ාිැමසභාසටාීුොගතරාහකවාමසාගසාවරා
 සාෛව්ුා පසකු්සතරා ුභ්ුසා ෂතතරා පමවා
්ුභිභවාපබෂ්ා භවිරාුභගාාාඔබිා්ාභ්්භුසා
තුාපමවසාබිසාඉද්භවාිඳංභා ්භුටාවසායකෂක 
සැොපවිත.  

වෂදිා ගරඇිා ්ෙස සා  ්ා ගරරා ෂගුා ඒ්රකා
ීුොගරාහකාරා ්ෙස සාෛව්ුා පසකු්සතරා
ුභ්ුසා ඇස්රකා දුා ග්ුභවකා ෂංො ිතා
ග්ුභවකාග ාවසාංැත. ඒා ්කවභා ්ාතභි භවා
නතපෂුා වහභා සලිුරා ඉඩා ංැගා ඉද්භවා ්ා
ිසභක්තාඇස්රාී වි්වභවාහවභාෂුතාාවුකවභලටා
්ංභාීපගභෙසඇ. පභපසඇ. ඉි්හභටාපිවඳවානවැගදා
්ැය්කා ංභා වැරන්කා ෂුත්ැක ිෂයා ිසභා
තහභපසිාොිිා  ්ාතභි භවතෂයා ්ව සා  වා
 වකාීිංුසරාපකාෂවෙ.  

 වැවිාිැමසභා ්ග්සරා පකා රා වවරා ංබපාරා
වංභ්ා දුාසරාබිසාඉද්භවාග්ිාග ායොාෂව.  
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 වකා ි්ංපිා ිැමසභෂයා ්ග්සා ෂවයෂවිා
ඉද්භවාදුාං ිංතරාප්්කාක්භාතගාගනත. ෂටා
ිඳංභා ඇසිා ිභෙතසකා ී්-ුර ුෂ ා ෂංො
ංාිෂසවා් ඇිුරාු ැ . ී නවභරසෂසි්ාැසා් භිා
ං ගකාංභාදුා්ංසකාඉද්භෂවවාසලසායෝස.  

ිැමසභාමසාගසාවරාබිසාෂගෙවා කකවසතාපමාබවා් ා
ඉද්භවාග්ිාගිුභාදුසිාී ගාවභගෂසව බිසා
ෂගෙගෂසුාවවරාපකාබවා්ාඉද්භවාග්ිාගැම්ා
වුෂසවාඇසිාවග්කාු ැ .  ෂ්ි්ාඇසිාවභෙභවකා
්ාුැ . ැ ැටාවරා්භිාං ගකාදුා්ංසකාොුාැසා
ෂගෙගෂසුව්ා සලසා ්ා වග්කා ුැ . ෂටා ගැුා
ුි්ුසකාතගාග ායොාෂුතෂව.  

 

ඉද්භාැගරසායකෂකාෂතත ැිාසරා්? 

ී ාිැමසිාෂහිා්වකාරාෂ්ෂ්ුභ්ා(පබ්ා
්ව සාග ාතු)  ්ානවෂිව්ාුැවවාඉද්භවා
 ගටුාතුායොාෂව.  

ْنِكهُوُهنّ 
َ
وا رَُضيّروُهنّ  َوالَ  وُْجِدُ�مْ  ِمنْ  َنَكهْتُمْ  َايُْث  ِمنْ  ح ُْ لَيِْانّ  ِلَُضيّ َِ 

ය හභෂයාපංමවාපිදාඔබිවාය හභාවභිසාතුා
ි්වභුෂ ්ාවභිසාඇස්රාිහිා්වබ. ඔබිා්ඩභවරා
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හකා තගයා වි්ා ය හභා ඔබුරා විිභා ෂුතතගබ. 
  (ී්-ුර ිා65:6) 

ිැමසභෂයානවෂිවා(ිැමසභාි ් ා් වකාරානවෂිව) 
ඉද්භවාිසභක්තාඇස්රාෂුතංැඇාවභ භවග්සකා
බසකාසටාිභෙභග්ාෂංසොවකාෂවෂ තකා ගක් ා
ි්වභුසතානසාපිෂවුරාීයවාඉද්භවාිසභක්තා
ඇස්රා ්ාතභි භවරාඉි්හභටාීය්ැතසාහවභා ාා
ැ . ංැඇා ගමිාතභිවගසභරාෂටාවවා්ිවභාසි්ා
ඉ භාසංප ඇ.  

නඩත්තලත්මතදදරතභානමත 

ඉද්භා තභහෂ ා බිසා ිඳංභා රා  ංභගා පභුා ැිටා
පැහසටා ැො ා වා ුවභ ැිා පංමතටා ිඳංභා රා
ිට්ර්ා වස්්ා ිැමසභා වසිා ම පිා පිදා ්ැිසා
යොෙ.  

ොිාවැනාවගරාිැමසභාවසිා හභකාපවිභාසලෂ ා
ුටා  වරා ිැමසභා බිසා ෂවයෂවිාඇසිාුඩකොා
වස්්කා ්ැස්රා ීවිුා ෂුතෂවො  ෂ්ි්ා
ීනවභරසසා් ාෂුතෂවොසුාපපවඩසාංකල්ාබංභිා
ංභාෂවුකාමිවාවහා්ැඇසාංැත.   
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බිසා ගර්භා තභි භවකා ුටා ෂංො ්පවභරා ඇිා
ෂ්ුා්වකාුටාෂංොෂ්ෂ්ුභෂය්ාුඩකොාවස්ටා
ිැමසභාවසිා්ැිසායොාෂවෙ. ිැමසභෂයා රරතා
ංැඇසභවරාීයවාෂ්්ාුඩකොාවස්ටාපවලසායොා
ෂව.  

اُت  َواِلَ
ْ
َُّهنّ  يُمِْضْعنَ  َوال َ

ْوال
َ
َّ  لَِمنْ  َكِملَْ�ِ  َاْولَْ�ِ  ح َرا

َ
نْ  ح

َ
ةَ  يُِتمّ  ح َِ  وََعَ  الّمَضي

ِّ ا َمْولُو
ْ
ُ  ل

َ
َمْعُموِف  َوِ�ْنَوُ�ُانّ  ِرْزُ�ُانّ  ل

ْ
  بِيل

َ
  َْْفٌس  رَُ�لُّف  ال

ّ
  وُْنَعَاي إِال

َ
 رَُضيرّ  ال

ةٌ  َهي َواِلَ ِ
َ

  بَِول
َ

ٌّ  َوال ُ  َمْولُو
َ

هِ  ل ِ
َ

َوارِِث  وََعَ  بَِول
ْ
ا ََإِنْ  َذلَِك  ِمثُْل  ال َّ َرا

َ
  ح

ً
 َ�نْ  ََِصيال

لَيِْاَمي ُجهَيحَ  َََال  َو�ََشيُورٍ  ِمهُْاَمي رََماٍض  ُّْ�مْ  َو�ِنْ  َِ َر
َ
نْ  ح

َ
ِْضُعوا ح ََ َُّ�مْ  �َْن َ

ْوال
َ
 َََال  ح

لَيُْ�مْ  ُجهَيحَ  َمْعُموِف  آَرَُْتُمْ  َمي َنلّْمتُمْ  إَِذا َِ
ْ
وا بِيل ُْ َ  َواّ� َّ لَُموا ا ِْ نّ  َوا

َ
َ  ح َّ  بَِمي ا

 بَِص�ٌ  َ�ْعَملُونَ 

්පවභරා් වාඇිාදසායොාසැොී ෂපකුභාතගුාි ැමසභා
ෂවයෂවිා (දකතිභ්ා තගයා හැ ) ්වා වපිා
 ්ිෂයා් පවිරා් ර්ාවිෂසිාවිගාෂ්තකාඇිා
දසායොෙ. ඔබුරාසංාීයිිා ංභගාංභාැසටාහවභා
ා්ා්පවභෂයාපසභෂයාවගක්ස.  ්ාංැඇසභරාීයවා
මිාඇසෂවුා්  ාඇසිාවගක්කාපවගයාෂුතහැෂෙ. 
්වා  ්ා ්පවභා ෂංසොෂවිා ෂංො පසභා  ්ා ්පවභා
ෂංසොෂවිාෂංොවිිභ්ඩභවරාහකාතගයාෂුතහැෂෙ.  
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(්පවභෂයා පසභා මසා ගෂ ා ුට) ඔලෂයා
ෙප්කතභගෙිරාෂටාංභාි්භුාවගකටාපැවෂගෙ. 
ෂ්ෂ්ුභ්ාිභතචදභාෂතතරා ත ානා්පවභරාඇිාා්ා
වුකවභල්රාවග්සාතෂුසාුටාෂ්ෂ්ුභාෂතෂගවා
ඇසිාවග්කාුැ .  ය හභෂයා්පවිරා(ඇි ්වකා
වසි) ඇිාෂපවසායොාසැොය හභාීෂපකුභාතෂුසා
ුටා (වැඉා්වර) හවභාදසායොා්ෑාසංාීයිිාහවභා
ිිෂිා ුටා ය හභා ෂතෂගවා ඇසිා වග්කා ුැ . 
ී්හභං්රා බසා ුකත්කා වබ. ය හභා තගුා ්ෑා
පිවඳවානස ාවිෂසි්ාී්හභං්ානසකුතාවවා
ය හභා්ැුාගිු.   (ී්-ුර ිා2:233) 

 

ඉද්දිත ිරත මතකලතභ නතභ තත්ත්? 

ඉද්භවාග්ිාගිුභා වරා ඉි්හභ්සා්භිාි්සරා
ීයවා ුටාතිොි ්සරාී යවා(තිෙසභාෂකිොතගා
ගනමි) ග්ිාග ායොාෂව. ඒාංැගා රසාි්සරා
ීයවාග්ිාෂුතග ායොෙ.  

ීතික ා ංභා ීනවභරසසා ෙපවභිසිා ාි්ා ්කරා
ෙකිවසාාං්ාං්ාෙකිවසාැො ාඉද්භාවැනාවගකටා
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තිො ග්ුසා ීයවසා ඉි්හභ්ෂ ා ග්ිා ගයා
හවිෂිාසුාවගාීවෙභුසරාග ායොෙ.    

ඉි්හභ්සා්භිාවුා 

1.  ංරගට  2. ියර 

3. ග ේාීවව් 4. ග ේා වර 

5. ්්භි්ාීවව් 6. ්්භි්ා වර 

7. ග්ෙ   8. ුිවභි 

9. ග්ුභි  10. ුවවභ් 

11.ි්ාති්භ  12. ි්ාව්්භා 

සුා ්භිා ෂ්තෂුතිා ිඳංභා රා දුා ්රිුසා තිෙ 
ග්ුසාී යවා ුටාි ්ාෂකිොතගාගනමිාග්ිා
වහභාඒාීයවාීයග්ුසාෂතෂර.  

ුවාි ඳාවැලෂටාි සභවිසාග්ුභිාෂංොං්ා් භිසරා
ප්්කාක්භාෂුතෂතතරාසසයා් භිාවහාු වාි ඳාවහභා
්භිා වග්සාතුා යොෙ. ඉි්හභ්සාි්සරා ීයවා
පවරභාැතා්භිාෂ්තෂුතිා්ැුාෂගුාසලසායොෙ. 
ඉද්භාැො වාසසය්ා ගමතාතරයොාෙෂ්ිභාෂ්සා
ීවිුා තරයක ඇ.  වැවිා ්භසතවා ුවා ිඳා
වැලෂ්වානග ාවසායොෙ.  
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්ුවභිාසරාෂ්ිැටවරා්කවභාැතා්භිාිඳංභාරාදුා
්රිුසා රසාග්ුසාීයවාපවරභාැ . ෂවුකා
්ුා ි්භ්සිා ෂ්්ා ි්සා ීයග්ුසා තගත. ඒා
ීයවා ්ිෂයා ගමතාතරයොාංභාෂිමාගභ්තභසා
තරයොාිසභක්තාතගත. ීපා්වකාවුාෂදිෂ ා
වභ භවග්සාීයවා වැනාගභ්තභසාතරයොාඒාීයවා
ිසභක්තාඇස්ාවග්කාෂුතෂවෙ. ු කා ්ා්භිා
ග්ිාීයවාීපාඉද්භවාිසභක්තාෂුතතුායොෙ. 
ිහභ ෂ ාාාප්්කාවපෂගිාපවතුාෂංව්ැ්හා
ීයවාිසභාඇස්රාවෙභුසාතගයාහැවාැකෂක.  

 රසාංභාතිොදුාග්ිාීයවාවිගතරා ිිුා
විෂසිාදුා11 තාප්්ාෂවුිකාැ .  රසසා
ග්ිා ීයවා ග්ිා ගකෂකා ුටා ඉද්භෂවවා දුා
ග්ිාීමතාෂවෙ.  

 වැවිා ඉද්භවා ග්ිා ගිුභා වර  ගභබා ්භිා
ි්සරා ීයවා තවගා ්භිෂ ා ඇුටා තිො දුතා
සලිෂිා්ැෝැුාෂගුාිසභාතගිුරාඉදිපකා
වසායොෙ.  
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ඉද්භෂවවානසම ාතභහාක්භා
ෂපතෂගතකොෂවිාසලසායකෂකාැෙ? 

ිැමසභෂයා්ග්සාෂවයෂවිාඉද්භෂවවාපම වුා
තභි භවා ්ා දකතභි්ා තගයා හැ ා තභි භවා ්ා
කුපතවා  වකා වවභංසකා ෂව ා ෂසත ා ෂුතනා
නසම ා තභහසකා ීෂපකුභෂවිා සලසා යොා සැො
ඉි්හභ්සා නෂසෙගා තගෙ. ඉද්භෂවවා පමා වුා
තභි භවා තවගාවවභංාෂුතනානසම ාදුාග්ුකා
ෂංෝ භිාග්ුකාවහභෂපතෂගතකෂවිාසි්රාැසවා
පකාඇසෂටාීග ්ාු්කා්ාසිුාීපාවරංභාග ා
යොාෂව. 

දකතිභ්ා තගයා හැ ා තභි භවතෂයා ඉද්භවා ංභා
ිැමසභෂයා ්ග්සා ෂවයෂවිා ෂපතෂගතකොෂවිා
සලුාතභි භවතෂයාඉද්භව  ීග ිාෂ්තකා ්ා
තග ෂගුාපවරභාැ .  

දකතිභ්ාතගයාහැ ාතභි භවාුටාැසාුැව කා
ිැමසභා ි් ා  කා නා ්වක න්ා ිඳංභා රා සසය්ා
ීවි්වභවිාී ෂපකුභෂවිා් වකාවිමස. දකතිභ්ා
තගයාහැ  වගසාඔිපාවභගාොුඇිාපිසිාුභවසරා
පකා වුා තභහසා ීවිිා වුා ෂ කා ැසා
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වහභෂපතෂගතකොෂවිාසලුා භකත්ාිැමසභාි් ා
ුැව ා කනෂටාීවතභිසාැකෂකස. 

ඉද්භෂවවා ෂ්්ා තභහා ක්භවා ොුා ිැමසභෂයා
නසකු්සාංභාුඩකොවාසරෂකා්වකාෂවමිාපමා
විමස.  ්ාතභහාපිචෂ ්ෂ ාෂ්ෂ්ුභෂයාං්වක 
 ැක්තරකාු ැව ා කාන්රකාී වතභිසාි ැහෂිෙ. 
ඒා  ැක්ා  ිභවා ංභා ුොංහසා පැමපසා යොස. 
ං්වතිාංභා්ුසිා ්ිෂයා කකවසාවරංභාග ා
යොස. සිුාෂ්්ාතභහාීවතභිෂ ාීග ්ාෂව.  

දකතිභ්ාඇසෂටාීෙතසාඉි්හභටාිැමසභරාපිු්භා
තබ්කා  සා පබ්ා ්ව ෂ ාැතවිුභා රා ගැරයා
වහරා ි්භ නතා විිවකා ෂුතවා  භවතභිතා
විි්කාවවරාපකාතගාගැමෂටාී විව්භවකාවිෂසිා
ඔිපා තභහා ොුඇිා පිසිා වුා ්කවභා රා තභහසා
ඉි්හභටාපිු්භාැ .  ්ාතභහසාොුා භවතභිතාා
විිෂ්ිාුැව ාංැස්රාෂංොීවිභුා්කවභාෂගුා
ඒ්රාෂංොීය්ැතසාපිු්භාැ .  සාෂ්ෂ්ුභෂයා
තැ්ැක ාීයවස.  

බිසාුැව කා කානා්වකාවිුරාීෂපකුභාතෂුසා
ුටාිැමසභෂයාස ාෂවුි්ාතගවභාගැමෂටාිසභවිා
ඉටාතුාංැත. ුැතුටාසිබිාවැගදානවැගදාතගා
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ගැමෂටා ීවිව්භවකා ෂහිා ෂටා නසම ා තභහසා
පිවර ුසාතගාග ාංැත.  

ෂපගා සලසභරා වඩභා ඉ භා ීහිතභගා ෂහිා  ්ිවා
ීහිතභගාතගාගනමිාැසටාපැහසටා ුග්ාැ්ා
ිැමසභා තරු්සාවුාපිදාවඳමිාිටවිෙතටා
ුැව ාපවකවභාගිුභා තභගෂසිාිැමසභෂයාස ා
ෂවුි්ාතගවභාගැමෂටාිසභවිාවාබිසරානග ාවසා
ංැත. 

දකතිභ්ා ඇස්රා ෂපගා බිසා තවගා  තභගෂ ා
රපභහිතභගෂසිා ්ිවාී හිතභගාතගාෂගුාසලෂ ා
්ා ඒා  තභගෂසි්ා දකතිභ්ා තු පමවා ඉද්භා
තභහෂ ා්ාිසභාතුාංැත. දකතිභ්ාඇස්රාෂපගා
රපභහිතභගසාෂතෂගවාිැහඇ්හකාෂුත්ැකබව්ා
ඉද්භා තභහා පිචෂ ්ෂ ා  ්ා ීහිතභගසිා ීවිු 
ෂවෙ. ් රාෂපගාසලසභරාවඩභා ්ගෂසිාගතගෂ්ිා
ංභාිසභෂවිාිැමසභවාවිෙුසාතුාංැත.  

ැ ැටාවරාබිසෂයාිසභතහභපාොුාිැමසභෂයාස ා
ෂවුි්ානාී ගා්ැ්ාදකතිභ්සාඉවකාතගාගනමිා
ුැව කා කානා් වකාවිුරා  වු.  ්ිාසිාතුා
වැෙද්ා ගැුා ිැමසභා පම ැවිා විුරා   වු. 
ෂවිනෂ්ිා සිා බුා වහපෑ්ා වරංභා ෂගුා
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්පවිෂයා ුභග ා් ව සාපිවඳාස භාි කාවිුරා
්ා  වු.  

ෂ්ෂ්ුභෂයා වැගදා වරංභා ෂගුා සකා ී්ුභපසිා
ී් තා තගා ්්භා ිොලිා ්වකා නෂ්වා ්භරගසකා
ෂහිා  සා තෂවිුරා ්ා   වු. සංපකා ගතග්ා
පිවඳවා ුැව ා ෂිතසභා වැලෂටා පභිහකා ෂහිා
පවරිුා්ා  වු.  ්ාවභ භවග්සාැතාඇස්සා
ෂටානසම ාතභහාපිචෂ ්ෂ ාීග ්ාවිෂි. 

තවගාෂ්්වපසිාබව්ා ්ිෂයා්පවිෂයා්ව ා
දකතිභ්ෂසිාීවිිාන්ාගැුාිොටාෂුතනාංැඇා
 ගමිා වුකවභා ගැම්රා ෙකිභංා ්ගත.  සො
ඉි්හභ්සාෂ්්ගිාපිු්යෂ .  

ිැමසභෂයා ්ග්සා ෂවයෂවිා ඉද්භෂවවා
වහභෂපතෂගතකොෂවිා සලුා තභි භවා ුටා ැසා
 ්ිා  ්පි්ාෂවුි්ාතගාග ායොාෂව. ැසා
ීහිතභගෂසිාිැගකාසිාුටා සාැසාගැු වග්වභා
ස ුා ග්රාතපිාතභග්භාබවාවයාැ . ෂංසොවා
ැසා ිැමසභෂයා ්ග්සා ෂවයෂවිා ෂිෙතසා පුා
තගමිා ිැමසභෂයා ීවමා න්ා ගැුා ස භා
තුි්ි්ෂහිාපමවිමස. 
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 ප්්කාෂුතවාැසෂයාගරුභුෂ ා් පෂවුාපිස්ා
ැකා්ාුැද්ාසිුකාැසාගර්භාුභවසරාෂංසොාරා
ශිභිවාෙමහමිාසලිමා් ාු ැද්ාසිුකාමසාගසා
ිැමසභරා ෙප්කතපෂවකා සිා ්ා ුැද්ා සිුකා
ිැමසභා මසා ගසා වරා බිසෂයා  කකවසා ෂතෂිස්ා
සිුකා ංබපාතගාගැම්රාීවිු භාැකෂ ුා
ෂවෙ.   

ිැමසභා මසා ෂගති්ා ලතා තහඇිා බිසා  වකා
වවභංසකාතගාගක භාුටාැසාබවාතගුා්පවභෂයා
පසභා තබපි්ැො සුා ප ගි්ුසරා පිොපා
ෂිතසිුරාසිාවයාැ . 

ැ ැටාවරාැසාී  ා් භිෂසිා් පවභාබවාතුාවරා ්ා
්පවභාමසාගසාිැමසභෂයා්පවභාවසාංැඇා්ාසිුා
වවභංාතගාගකාිැමසභාොුාිැතසකාෂගතඩුැගෂුා
ුටා කකවසාෂතෂිසාවයාැකා්?  වකාෂතෂුුා
වසිාගැොෂගුා්පවභාබවාතගා ්ිාගවරභා්ැ්සා
සැොපවිභාතවගභතභගෂ ාු තවපභතාබවාවයාැකා් ? 

ෂ්වාාාීිභෙභග්තටාසිාවයෂ ාබිසරාප්්කා
ෂුතවා්පවභ්රාෂව.  ්ා්පවභෂයාීුභග සාවුභිා
නාසයාැ .  ප්්කාෂුතවා ්ා් පවභාපසභෂයාු ්ා
ෂුත්ැුා ීව්ිා  කකවසතරා පකා වුා ී ග්ා
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ෂදපුා ෙප්සා පවභා වමා තගා ග ා ෂුතංැඇවා
ීුභවෂසුාවවරාපකාෂවෙ. 

ඉද්භාසුාමතසාපිෂුතපදුභාි්භ්සකාොුාෂ්්ා
මතා කකවසාී පා් ඇිෂු . සවභරවවභාවාඉි්හභටා
පවිුාෂ්්ාමතසාි ැතාි භිතභවිෂගිා ගකුභවා
ිහිුාී  ගා් වකාතගනෂටා් භරගසා් ාෂපිවභාෂ්ෙ. 
නසම ාතභහසකාවහභෂපතෂගතකොෂවිාසලුාෂ්ිා
ඉි්හභ්සාවෙභුසාඇසෂටාීග ්ාබදමාෂගෙතගසා
 ිත්රස්ක්ුතස. ෂ්සාතභි භවිෂයාීෙතසා
ෙිගභාගිුකාෂහිාෂංොන්ංිාු ැතාතගා් ්ිුකා
ෂහිාෂංොබදම්ොිාෂුතිහතත.  

ගර්භා් භ භවකා ්ා් පවභාු   ාතුාවංභ්ාඉද්භවා
ීවිිාෂවොසුාමතසා්ාී ාිැමාැමගතානග ා
ෂුතරා  කකවෂ ා දකතිභ්ා තගයා හැ ා
තභි භවතරාඉද්භාෂුත්ැ ාසුාමතසා්ාීවෂවෙො
තගා ගකෂකා ුටා ෂ්්ා ි ු භවා  විගරකා
පංමෂවිාවරංභාග ාංැත.  
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ඉද්දළිමත  මළව්තලත ිදත ාමබිත ිවුද 
ල ාිිදයත 

ඉද්භාීවිව්භෂවාාාැ ැටාවුසිාපිපදුාෂ්ිා
ඉි්හභටා ෙගිවභා ෂ්ෙ. දකතිභ්ා තගයා
හැ  තභි භවතරකා ිැමසභා මසා ෂගතිා්
ෂපතෂගතකොෂවිාසලුාතභි භවතරකාි ොාවුසිා
ෂංොක්භවිාෂ්සභතභගසඇිාපවිභාැ . 

ිැමසභෂයා්ග්සාෂවයෂවිා්භිාං ගකාංභාදුා
්ංසකාඉද්භෂවවාෂපතෂගතකොෂවිාසලුාතභි භවා
 ්ා තභහා ක්භවා ීවිිා වුා ොපා වවභංා ෂුතවසා
යොෙ.  

ිැමසභා් වොිාී  ගාසලසාාාපිපදමිාපැමපාැසටා
ංභාි සග ී හිතග්සිෂගිාවැුකාසලසායොෙ. ැසා
 ්ාි ැමසභෂයාී වමාන්ාගැුාස මිා් වකාවිමසා
සුා  කකවසකා ේභා වසා යොෙ. ීහිතභග්කා
ෂුතවුා ිභ්භුුා ැසටා ැඳා ග ා යොෙ. ඒා
ෂවයෂවුරාමිාැි්ාප්්කාැ්ාි ඇිාපමෂවමිා
වෂිවාවිෂති්ාපවභාෂුත්ගභාපබෂ්ාිභ්භහතෙිා
ි් ාැත ිටවිෙතටාපවභාවිිමාතගා්්භා නා
තභ්ගසතරාෂතතටානාාසලසායොොසිුාෂුතෂව. 
 ෂහිාඇසිානෂසෙගසකාපවභාපැම්ාුැ .  
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ැ ැ ිාඉද්භෂවවාපමාවුාතභි භවාමිාවි්ෙසා
ප්්කාැඳසායොොසුාමතසකාෂගතඩාුගභාැතා
වැවිාඉද්භෂවවාවිේසාසුාුභ්ෂසිාවහභස භා
ැි්කාපවභ ෂවුඳාෂපතුරාපැම්ාැ . ෂ්ෂ කා
්කවභාසු්භතපවිෂයාුභ්ෂසිාි්වභරාතමිා
වි්ොි ාු රරාෂහිාෂුතෂසුකාැසටාපැහසටාෂවුඳා
ෂපතුරාපැමපසභකාෂ්ි්ාඉද්භෂවවාුභ්ෂසිා්ා
මිා වි්ෙසකා ෂවුඳා ෂපතෂුතරා පැම්ා ැ . 
ීනවභරසෂසිාැඳසායකෂකාෂ්සාසැොතභි භවා
වහා ඇස්රා පකවිමස. ෂ්සා ෂවුඳභෂ්වා
ිභෙභග්කවසා ්ා ෂ්සරකා ඉි්හභ්සරකා ඇසිා
ිටවිෙ භවකාෂුත්ැ .  

ඉද්භෂවවා පමා වුාතභි භවිා මිා වි්ෙසාැස්ා
ීනවභරසා ෂුතවුාවවකානසෂපතොාතැ්්, ඇවිා
ෂගේා ංභා ගංිුා ුෂදිවහා ෂගේා ඉවකා ඇස්ා
 ංුටාතගාෂුත්ැ . ඒවභාීය් ාතගාැතාවවකා
ඉ්භටාඉෙයාං්රා(ගං්් ෝහභවාීෂහෙව) ෝභාංභා
ඉ්භටාඉෙයාත ්ටා(ගං්් ෝහභවාීෂහෙව) ෝභා
සුා වදවකලා පැංැදිා තගා ැක භං. (ූහභයස: 
යකල්ාවභිා9/402, ීි්-ිභි්ා් දා5/705) 
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ඉද්භා ීවිව්භෂවා ීහිතග්සාතගා ගැමෂ්ිා  ්ා
තභි භවා වැුකා සලුවභකා ි්ග්ා පිසිවා
මෂගෙවවා දෂු්භාතරයොාවහරාි ංුභවාවිනසකා
ෂහිාසලසායොස.  ප්්සාැසරානස්ාවයෂ .  

මසාගසාඇසෂවුාෂවයෂවිාදුාොුතරාවඩභාීපා
ෂිෙතසා පුා තුා ෂුතයොා සැො  ංුටා තගයා
හැබෂව . ු  කාි ැමසභාෂවයෂවිා(ඔලෂයා් ග්සා
ෂවයෂවි) ්භිාං ගකාංභාදුා්ංසකාංැග.  

 ව්ා (ඉද්භා ීවිව්භෂවා ා) ීපා ්ෑි්ා වහරා මප්භා
ගැ්න්ා ෂංො මවඳා වහබිා ගැ්න්ා ෂංො ිභසටා
තගුාහ්ාවිේාැස්ාෂංොයමිමසාසුා ංු්ා
පුවයාහදෂ් . ු  කාෂගව්රාෂපගාපෂහවාි භසටා
ග්වුා හිවා නටා තුා ැසටා ංැග. ( සා ැස්රා
ීය්ැතසාෂ්ුාහා.) 

 ව්ා ීපෂගිා ඇසෂවුා ඔිපා  කකවෂ ා පමා නා
ි්ුභුසාෂතතරාපිසිාරාවරාුියරාුටාි්වභුෂ ා
තබිා ක ගභාගිතාෂතතරසතාතැවැ්හඇිාමවඳා
වහබිාග්වභාගැම්ාී පරාී ය්ැතසාෂ්ුාහා.  ව්ා
ීපා්ුභිභවතාපමපසිාෂුතසභායොාවවර්ා ංුටා
තගුාහා.  (වභර භතපාෙට ාීත සභා(ගිස්හභලා
ීිංභ) ූහභයස: බංභි) 
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ිැමසභා ීවමා රා තභි භවා (ඉද්භෂවවා සලසා ා) 
ගකපැංැාගැිරාිභසටාගැ්ාරාවි්ොග රාලපාතංා
වි්ො ුග්ා වැනා ්ෑා ෂුතපැහඳසා යොෙ. ිභසටා
ගැ්න්ා ෂංො මප්භා ෂසා්ා ෂංො ෂුතතුා යොෙ. 
සයෂවිා ුබ(ි්හ්හභලා ීෂහෙවා වි්හට) 
ෝභ්ිාපැව ං.  

(වභර භතප: ෙට ා ිහ්භා (ගිස්හභලා ීිංභ), 
ූහභයසාීං්්ද, ුිභාා3534-35) 

ඉං ාිඳංිාතුාඇසිාතප්කාදකතිභ්ාපවියා
හැ ා තභි භවරා නස්ා ෂුතතෂුසස. ැසා ිැමසභා
ි් ා කානා්වකාන්ාිඳංභා්භරගාපභ්භාගැමෂටා
පමබ්තාපමාවුාවැවිාෂ්ෂහිසාසලසායකෂකා
සයෂවිා ක්භවකා ිඳංිා නා ුැ . ෛ්නතා
ිසභතභගතටා වා ිැමසභා ි් ා -  හභකා පවියා
හැ ්රා ෂපගා - තවගා ීයිිා සලෂ ා ්ා  ෂහි්ා
 හභකාතභහසාොුකාසලසාංැත.   
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ි ුදතල ාිිදය 

ඉද්භෂවවාුභ්ෂසිාැ ැටා වැගදාිසභ්භරගසිා
ි්භ්ෂ ා ැ ැටා ීසා ෂව ා පං ා ිඳංිා ීයිිා
්ැඇසාංැඇාෂව.      

 ඉද්භෂවවා පමා වුා තභි භවා ීි්වැසා
තභි භවි ි් ාතවභාතුාෂුතංැත.  

 ඔබිා ෂගෙගභොගා රා වරා ඔබිෂගිා මවා ිකා
ව්ක්ාිඳංභාවැිසාෂුතංැත. 

 පබෂ්ා භවිාී ගාඇසෂවුාෂංොෂගෙගභොගවා
ෂපෂුිෂිා ුටා ඔබිා ෂව ා ෂගති්ා මවා ිකා
ව්සසාෂුතංැත. 

 මවාිකාව්ිභාිැුසිාවි්ාත භාතුාෂුතංැත.  

 සංපකාතරයොාවහාිංුභවාන්ාිඳංභාඉදිසර 
 ාෂුතංැත.  

 පබෂ්ා්ංග්ටා භතෂසුා්ග්සරාපකාබවා ්ා
ව වකාෂහිාැමපාතුාීි්වැසාතභි භවකා
්ග්සරා පකා බවා ්ා ්ුිභවා වැල්ා ෂංො  ්ා
්ුභිභානවිරාසෑ්ාෂංොෂුතංැත.  
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 ෂගෙගභොගාරාවරාෂගෙංහරාසභාෂුතංැත. (ංැඇා
ුටාප්්කාෛව්ුවිසිාෂිතසභාවහභානවිරා
තැඳවභාෂගුාපැමෂ්ත.) 

ෂටා ි් ්ා වක ැ ැටා ීපගභෙසිාබවාතගා
ෂගුාැ .  ුට 

 ඉද්භෂවවා පමා වුා තභි භවරා  ෂහෙතසා
ෂුතවැෂ්ුා ෂිසා වංහඇිා ංභා ්ෂිහසඇිා
 වග්සාතගා ැ ්ා 

 ිැමසභාමසාගසාි්වභුෂ ාපංිා්්වභාඉද්භවා
ැගඹ්ාා 

 ගභ� 12 රා් ෙු්ාගභාෂසවාතංාවොිිාු භවභාමිා
ැස්ාීිඳවභාසභකිාැො වාි ාුභරවුභවිා
පභගභසුසාෂතතරාඉද්භවාැගඹ් 

 ගර්භා ්භ භවිා ෂුතෂපෂුුා ීයිිා
වුකවභල්ා( ෂිසාි ටෂවාු ටාගෙිභවරාපකාෂවවා
සුාබෂසිාපමන්) 

  ුවා ්ිගහා යවහා ්ැකෂ්ිා ඔබිා ඉදිසරා
පැමභෂ්ිාාවුකවභල් 
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 දුප භාපහාවුා වකාපකාි ගභවිාවහිුරා
ඇසවිුරා ෂුතාා ෂහීඇතා සදෝිා ගෂරා
 කකවසිා්ැුගැම්රාෂුතාාවුකවභල්. 

 තු්භඩාවැල්ාංභාවිා් ස්ාවුකවභල්. විරා
ෂ ්ාගැ්නෂ්ිාවුකවභල් 

 ුැවවා සලුා තභ්ගෂසිා  ිසරා ඒ්රා ෂුතාා
වුකවභල් 

  ්ා ි්වභුසා සවා ෂ්සිා ෂපත්ා ීොා විිා
 වග්සාඇස් 

  කාුිාෙපිාිෂංේගසභාඔලෂයා ්පවිාංභා
වෑ්භවපිාවහිුරාෂුතාාවුකවභල්. වැඉා
පසභාපවභාවහිුරාෂුතාාවුකවභල් 

 ඉද්භා ීවිිා වුා වරා තංා වොිිා ි්ුභුසා
තගවභා වි්ෂ්ති්ා ුැතවයා පපිා ්සසසකා ් ා
පඹ්රා ංභා ෂතුා ගැක්රා ිැුැින්්ා  වරා
්ිහ්්ෂ ාතවො ෝභවාතැඳවභා සභකිා ංභා ි ා
ුභරවුභවාපභගභසුසාඇස් 

ීුුා ගමතාැ ැටාවකාපිෂවකාිටු්භසිාවහා
ගැලාෂ්වැනාපිෂවකාබවාතගාගනමිාඉද්භාී විිා
වුාෂ කාඒවභාපිපදත. ෂවතෂංොෂිසාෂ්වැනාමවුභ 
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පිෂවකාසිාෂුතබවා්ාැ ැටාීවි්වභවිාවාැ ැටා
තපිා්ැතාගිුරා  වු. ෂටවභාීවවභ්ාතුායොා
තපිාෂව.  

ෂ්්ා ක්භා ්භෙටා වකා පිෂවකා ංභා ිටු්භසිා
වහරකාාඉි්හභ්සරකාී  ගාඇසසටාි ටවිෙ භ වකා
තෂවිෂි්ැොවැිාතහා වාඇසිාි ටවිෙ  භවකා
්ඇිුරා ෂුත්ැ . ෂ්තබිා වසි්ා නස්ා තගා
ගනමිාතභි භාිූංසා්ඩුසරාහකාතගත. 

්ංෂ්වාු භ්ෂසිාසටාඇසාෂ්සකානස්ාතගිෂිා
ුටාෂංොසටාඇසාපභහුසකාෂගුා ිෂිාු ටාෂංො
ඒ ි ඳංභාී ්-ුර ුෂසිාංභාංාිසිෂගිාි භෙතා
ෂුතෂගුභෂවාුටා සා ගමතාතරයක කාෂහිා
ග ාෂුතංැත.  ෂිසාගැම්ා්ායමිමස.  

ඉද්භාෂංවකාවගක්ාී්හභං්ාංභාඔලෂයාඉ සභ්ිා
වසිා පැුරං. ඉද්භෂවා වා පමා වුා තභි භවා
ෂ්ෂහිා සලසා යොො සුා ක්භවිා ී්හභං්ා ංභා
ඔලෂයාඉ සභාවසිාප්්සාඇවාංැකෂක. ී්හභංා්
ංභාඉ සභ්ිාෂුතපැව ානස්සිාපභහුසිාඇසිා
මනෂිුාවසිාපැවසසාෂුතංැත. ඒාිඳංභාඇසිා
ීෙතසකාඔලාෂතෂගවාෂුත්ැ .  
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ෂටා ීයිිා සටා නෂසෙගසකා පභහුසකා ඉද්භවා
ග්ුසාතගුාතභි භවතරාීවිුාසැොතබෂුා
ුටා ිැවැවි්ා ී්හභං්ා ංභා  ෝභ්ිෂයා ඉ සභ 
්ිාෂ්්ාිූංසරාෂපිවභාාාතබසායොවාැ .  

ඉද්භවාග්ිාගිුභාතභි භවතෂයාිසභවිාංභා
ංැසසටාෂතෂිසාවසායොා්ාෂතත ැුතාසිවසායොා්ා
සිුාඉ භාපැංැදිාෂහිාපවිභාසලුාී්හභං්ාංභා
ඔලෂයාඉ සභ්ිාි්භ්සාවසිාෂිතසභාගකාෂ්්ා
පභහුසිා ගැුා ෂපිවභා ාා ෂුත්ැතා ුටා  ව 
සවභරවසාවයෂ ා සාීුවිුාිසභවකාාවවස.  

ඉද්භෂවාවාපමාවුාතභි භවතෂයාසංප ාෙෂ්ිභා
ෂ්්ා ක්භවිා පුවභා ැකෂ  ා ෂ්්ගිා සංප ා
ිැහෂිුවභාමිාඇසිාංභනසකාැතාෂුතවිෂිා
සැොඇසෂවුරකාි භෙභගභාතග්සාතුාෂුතංැත.  

සංප ාංභාී සංප ාපිවඳාවිිාඇසෂටාවහසාමනිා්
ිූංසා ෂව ා පිුැ ෂවා ුැ . ඉද්භවා ග්ිා
වහමිාපමාවුාතභි භවරාසංපකාවිෂිාු ්කා් ා
ීසංපකාවිෂිාු ්කා් ාසිුාී ්හභං්ාංභාඔලෂයා
ග ්වගසභාක්භාතගාපවිභාතබසාාාීපාවසිාුවා
ක්භා්භෙටාබවාතුායොාුැ . 
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 වැවිා ීුවිුාක්භාඇසටා පුවභා ීපංම භවිා
පරවභාඔබිාවභිසාතගුානවිාසගෂගසකාවවරාපකා
තුාෂුතයොෙ.  

 

ෂුතවැිසායොාපිමිාසිවා්? 

ඉද්භෂවා වා පමා වුා ෂ්්ා තභි භවා තභ්ගෂසිා
 ිසරාෂගුාඒ්රාසිාරෂ ාුටාිට්ර්ෂසි්ා
 වග්සා ෂතතරා විා පංකා ෂතතරා බ්ා වහභා ගකා
ීයිිා තැටවභා ෂගුා  ත. (ීපගභෙතපෂවකා
ෂපතිසසාවසිාී මතග්සරාතැටවභෂගුාසුවභකා
ෂ්ිා ්ා්රිුසාපවතෙ.) 

ඉද්භෂවවා පමා වුා තභි භවකා ඇසිා පිමෂසුා
ෂුතවැිසායොෙ.  ෂිසාවැයෂවාුටාඉද්භවාීෂංෙසා
නා සෙ. ඉද්භවා ීවහිගා ෂවෙ.  ප්්කා ෂුතවා
පිමෂසුාි ් ාත භාතෂුසාු ටාෂංොඔලවාවැයෂවා
ුටාෂංොඔලාැසවාවැයෂවාුටාෂංෝුසභාවැගදා
ෂහිාවරංභාෂගුාෂුත්ුභාතරාත භවිාැතාතගයා
ැ .  වැවනාැසවාසගාග ාතගා වභාැකෂකාසැො
ිභෙභගභතග්සා තගත. ෂ්තබිා පවිුා වකා
පිෂවකාිටු්භසිාෂංසොාිභෙතාිභෙභග්ාෂහිා
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ෂපය්ා ්ාැකෂ ි්ා සායකතාගපතාෂුතෂව. 
්ංභාීපගභෙසඇ.  

 කාී ුුාපිමෂසුා කාී ුුාතභි භවකාවැඩවසරා
පකාරා් භාපරිා නවාං නෂ්ිාවැුකාසලසායොෙ. 
ත භාෂුතතුායොෙ.  ්ාි ව්භුෂ ාෂුතසලසායොෙ.  
ත භා ඇසෂටා ීවිු භවකාැතා රා වෂරතා ්ං්ගටා
 කකවෂ ාපමාවුා දගහෂසුා(වවභංාන්ා ංුටා
තගුාහ්ා ි්ි ටවගෂසු) ඉදිෂ ාත භාතුායොෙ. 
ීවිුාෂංසොවකා් ාත භාඇසෂටාීවිු භවක ැතා
බවා්ාවුසාගපතවාක්භවිාපිපදමිාිසභාතුා
යොසා සිුසා ඉි්හභ්ෂ ා මතසා වයෂ . ඒා ංැගා
ිැමසභාමසාගසාපමවාප්්කා ්ාතභි භවාීුු 
පිමෂසුාෂුතවැිසායොොසිුරාෂවු්ාමතසකා
ෂුතපවව. 

වුසභයුහා ැිපකාෂයසු්පා(්ව සක) ි්භ්සකා
බවා ඇස්රා පිමා තභි භා සුා ෂ්පභරිසර්ා
ඉි්හභ්සානස්ාතුාෂයසු ්පාමතසඇාෂ්ස. ු කා
ෂ්සාෂි්හ්රාවව වරාගිුභාවැඩාපිෂවුකා
ෂහිාඉද්භෂවවාපමාවුාතභි භවාවුෂසවාපකාතගා
ැ .  
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ෂ්්ාතභි භවා ්ාිැමසභා්වොිාී ගාසලසා ාා
ීුුා ා පිමිා ෂ්ිා ෂුතවහභා ත භා ෂුතතගා
වුසභයුහවාිසභාතුභක ෂ්ි්ාඉද්භවාග්ුසා
තගමිාසලුාදුසිවා් ාි සභාතුායොාෂව. ි ැමසභා
්වොිාී ගාසලසාාාැසෂයානවිරාීුුාපිමිා
ෂුතපැමෂ්ුා  ග්රා ිසභතුභකා ෂ්ි්ා ඉද්භා
තභහෂ ා ාකා ිසභා තුා යොෙ. ෂ්්ා වුසභයුහා
පිෂව ා තව්කා ැසා වසිා පිපැදසා යොා ෂව. 
ඉි්හභටා පවිුා ෂ්්ා මතසා නවැගදවා ං්භගභා
ීවෂවෙො තගා ෂුතගකා නිභා වැගදා ිංග ා ෂහිා
ෂ්්ාිසභවිසාෂගතඩාුගභාෂගුාැ .   

ඉද්භා ීවි්වභෂවා ීබපිා පංතා පමා වුා ්පවිා
වැඩවසරා පකා ෂුතරා ්පවිා ංභා  ්ා ිෂංේගා
ිෂංේිසිෂගිා පැව ා  ුා ්පවිා වහිුරා
ෂුතාා ත භා තගිුරා ෂුතාා වුකවභල්ා  ්ා
්පවිරා ්භුසතා විෂසිා වහපෑටා ැතා තගුා
ිසභවඇ.  ෂ්ි්ා ්ාතභි භව්ා් භුසතාවිෂසිා
වහපෑ්තරාහකාවුාිසභවඇ.  

ිැමසභාීවමාරාෂිෙතෂසිාතභි භවාපමාවුාවරා
 ්ා ා ිෂංේගසිා ්පවිා  භවිා වහිුරා
ෂුතංැඇවා ්ිා නාබෂුාසැොස මිාිතරාංභා
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තුි්ි්රා පකා විමස. ෂ්සා ැසෂයා ්ව ෂ  
ිභසිතවාංභා්භුසතවා්ංකාවහපෑ්කාසිාතගයා
ැ . 

 කා තභි භවකා ඉි්හභ්සා වුසභයා ුහා
ි්ෂව්සිා ක්භවිා තවගභතභගෂසිා පිපඳමිා
පැමපෂ ා ්ා  ්ා වුසිා ංභා ක්භවිා ිැමසභෂයා
්ග්සරාපමවා්ා(ඉද්භෂවවාතභහෂ ා්) පිපදමිා
ිසභාතුායොාෂව. ෂටාතප්ාවරංභාගකෂකාුට 
ීුවිුාක්භතග්සිාවුභිානාසයාැ . 

 

ඉද්භාී වි්වභෂවාවවභංාෂසේුභවකාතුාංැඇා
්? 

 වකා  කා වැ්ගකා මතසකා ැ . ඉද්භෂවවා
ෂපතෂගතකොෂවිාසලුා ්ාතභි භවරාඉද්භාතභහසා
ීවිිා න්රා ්කෂ ිා වවභංසකා ත භා ෂුතතුා
යොො වවභංා ගවම්කා ෂුතතුා යොොු කාැසා
ෂව ාෂසේුභවකාඉදිපකාතුාංැත. බව්ුභවකාා
ැෂ තකා වවභංසකා ිඳංභා ීවිු භවා පිවඳවා
ැ වසාංැත.  
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لَيُْ�مْ  ُجهَيحَ  َوال  ّمْضتُمْ  ِ�يَمي َِ بَةِ  ِمنْ  بِهِ  َِ َْ وْ  الَِّنيءِ  ِخ
َ
هَِْتُمْ  ح

ْ
�

َ
ُْْفِنُ�مْ  ِف  ح  حَ

ِلمَ  َِ  ُ َّ نُّ�مْ  ا
َ
َُْانّ  َ   َولَِ�نْ  َنتَْذُكُمو

َ
ُدوُهنّ  ال ِِ ا رَُوا ّ نْ  إِال ِِ

َ
ولُوا ح ُْ  قَْوالً  َ�

َدةَ  َ�ْعِزُموا َوالَ  َمْعُموًَي ْْ َّ  اََّكِح  ُ� ِكتَيُب  َ�بْلُغَ  َا
ْ
َجلَهُ  ال

َ
لَُموا ح ِْ نّ  َوا

َ
َ  ح َّ  َ�ْعلَمُ  ا

ُْْفِنُ�مْ  ِف  َمي لَُموا ََيْاَذُروهُ  حَ ِْ نّ  َوا
َ
َ  ح َّ   َاِليمٌ  َ�ُفورٌ  ا

(ෂ්ෂහිා ඉද්භෂවවා ෂපතෂගතකොෂවිා සලු) 
තභි භවා ි් ා වවභංා තගා ගැම්රා ස භා ( සා
පිවඳව) ය හභා්ිවභාසිෂ්වාෂංොසෂ වාි වභා
 වභාගැමෂ්වාෂංොය හභාෂතෂගවාවග්කාුැ . 
ය හභාඔබිාපිවඳවාස ුාවවාී්හභං්ා්ිෂිස.  

ු කා ගංසග වා ඔබිා ි් ා (වවභංසා පිවඳව) 
ගවමටා ැතා තගා ෂුතගිු. ු කා ෂටා පිවඳවා
ම පිා පිදා (්ං්රා ගැුෂපුා ීයිි) වතුා
ය හභරාපැවසසාංැත.  

 ව්ා(ඉද්භෂවව) නිඅ් ාෂපතෂගතකොාතභහසාී විිා
වුා ෂ කා වවභංා ගවම්ා ි්ුගා තගා ෂුතගනබ. 
ී්හභං්ාය හභෂයාසකවාැතා්ෑා්ැුවිා්ිෂිා
සැොය හභා්ැුාෂගුාඔලරාබසානාතරයොාතගබ. 
නස ා විෂසි්ා ී්හභං්ා ීතා කු්භයලසා පග්ා
්සභවගසාසැෝාය හභා්ැුාගනබ.   
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     (ී්-ුර ිා
2:235)  

 

ීවිු භවකාැතාරාවරතානවසුාවැංැගවාසභා
ංැඇා්? 

ඉද්භා තභහෂසවා පමා වුා තභි භවරා ෛව්ු 
ීවිු භාැො ාී ුවිුාීවිු භාැතාරාවරතා
නවසිාවැංැගවාෂගතිා්ගභාසරාෂපගාපැමපස යොාසා
සිුරාපං ාිඳංිාංාිසාතද්ා ්රිසඇ.  

්භෂයා ්වෂයා ිෂංේිසා දකතිභ්ා තගයා හැ ා
තභි භවඇ. (ඉද්භා ීවිව්භෂව)  ්ිෂයා ගරා ඉඳා
ගෂිවා ෂගඩාතැක්රා (වංැගවා සභ්ර) ස ිමස. 
( වර) ඔවා  ිසරා ෂුතසභා යොා සැො  දගහෂසුා
ීවවභ්ාතෂුසස.  

 වැවිා් භෂයා් වෂයාි ෂංේිසාු බා(ි්හ්හභලා
ීෂහෙවා වි්හට) ෝභ්ිා ීිහරා පැම්ා ෂටා
පිවඳවාව්ිභාසලසභස.  වරාු බාෝභෂ්ො ෂිසස, 
ඔවා ෂගති්ා ඔවෂයා ගරා ඉඳා ගෂිසා ෂගඩා තඩිු. 
ෂංසොවා ( ෙිා හැෂවුා  ්භස්) පි ුභගා තුා



 

77 

ංැඇස. ුැතුටාඇසසටාසංප කාතුාංැඇසාසැො
පවිභාසලසං. 

(වභර භතප: ්භබරාඉෙයාීෙි්හභං්ා -ගිස්හභලා
ීිල-, ූහභයස:  ි්ිටා2727)   

ුබා ෝභ්ිෂයා තභහසරා පමා ඉ්භටා වපිෂයා
තභහෂ ාපවභාෂ්්ාීය්ැතසාපිපදමිා ාවවරා
ෂ්්ාංාිෂසවාවමංෂ ාපැංැදිාෂතතරාැ . ඉ්භටා
වපිාවුාඉ්භටා්භිකා (ගං්්ෝහභවාීෂහෙව) 
ඉ්භටාුභාා (ගං්්ෝහභවාීෂහෙව) ඉ්භටාීං්්දා
(ගං්් ෝහභවා ීෂහෙව) ඉ්භටා ෂහිෙිා්
(ගං්් ෝහභවා ීෂහෙව) සුා වදවකලා ඉද්භෂවවා
සලුාතභි භවරා්ංව්ාතභහෂ ානවසිාවැංැගවා
සභා ංැඇසා සයෂවිා ෂ්්ා ංාිසරා හවභා තෂවයා
්ැඇසාංැත.      (ූහභයස: 
ුරල්ා ි්ිට)  

ඉද්භෂවාවාපමාරාතභි භවරා ්ාීවිු භවාගැුා
ස භාගරාඉඳාවක රාෂගති්ාපැමපසාංැඇසාසුාුබා
ෝභ්ිාීය්ැතසාහවභාාාතබසාාාීපාි්භ්සාැො
ෂ්වා ීුවිුා තපිා ැොුකා ෂතතරා ක්භා තුා
යකෂක? 
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තභි භවිා නෂවිා් ොුා  ගක් ා පමබ්තා
ෙඇසභවකා තගමිා සලිෂිා ුටා ේභංග්ා
විෂසිාැසටා්ිිනසිාීකාේවාතභිසිාවැනා
ීසා ඉද්භා තභහෂ ා පවභා  ්ා ෙඇසභවා නසා ීයිිා
නග ාවසාංැත.   

ුබා ෝභ්ිා ෂව ා ෂගති්ා ිංභබා තභි භවිා
 ගමතා විිටා ව්ිභා නසා ිභෙතා හවභා ඒා ීයවා
පිපැද්භං.  වැවිා ගමතාතපිාවහාාාීපෂයා
තභි භවිා ්ා ්ැඩා ිැහඇ්හකා ්ැකවසා යොස. 
 ගමතා තරයොා වහා ාා ිැහඇ්හකා ෂුත්කවුා
ෂ කාම ුභා් සිාොගිාතුාෂුතංැත.   

 වැවිාඉද්භාැො වාසසය්ාතරයොවහාාාසසය්ා
ුැ්ිටවහාාාපභිශදොී ්-ුර ුසකාපැංැදිාු බා
ෝභ්ිෂයාමිුභංව්කාපිපදමිා්වකාෂව .  

ී්-ංටිාි්හභං්. 
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